
Uchwała Nr XXIX/439/13

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia 18 lutego 2013 

w sprawie opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic.

Na podstawie § 4 pkt 5 lit. b Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik nr 18 do 
uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji 
i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 
dnia 6 listopada 2002 r.  Nr 243 poz.  3278,  z  późn.  zm.)  Rada Dzielnicy XVIII  Nowa Huta 
uchwala, co następuje:

§ 1
Opiniuje się pozytywnie propozycje zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad 

Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr LXIII/921/12 Rady 
Miasta  Krakowa  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  Gminy  Miejskiej 
Kraków dot.  propozycji  zmiany ordynacji  wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII 
Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.

§ 2
Proponuje się wprowadzenie w  § 4 zapisu „Prawo wybierania do Rady Dzielnicy (czynne 

prawo wyborcze) ma każdy mieszkaniec Miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat 
i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze działania danej Rady Dzielnicy.”

                                                                    § 3
Proponuje się wprowadzenie w  § 32 pkt 1 zapisu „Kandydatów na członków rad dzielnic 

odrębnie  dla  każdego  okręgu  wyborczego  zgłasza  się  do  właściwej  dzielnicowej  komisji 
wyborczej  wraz  z  wykazem osób popierających (25 podpisów),  najpóźniej  w 35 dniu  przed 
dniem wyborów samorządowych.”

                                                                   
                                                                   § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                              Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy XVIII opiniuje propozycje zmiany ordynacji wyborczych do Rad Dzielnic zgodnie z kompetencjami.
W załączniku Nr 3 do Statutu Dzielnicy w § 4 użyto sformułowania „stale zamieszkuje na obszarze działania danej 
Rady  Dzielnicy”.  Zapis  ten  jest  nieprecyzyjny  ponieważ  pojęcie  „stale  zamieszkuje”  nie  jest  równoznaczne  z 
„zameldowaniem na pobyt stały”. W załączniku Nr 3 nie jest  sprecyzowane w jaki sposób będą  weryfikowane 
informacje kandydata o „stałym zamieszkaniu”.


