
UCHWAŁA NR 168.XIII.2019

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Rada Miasta Częstochowy uchwala co następuje:

§ 1. W załącznikach do  Uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. 
w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Wybory do Rady Dzielnicy zarządza Przewodniczący Rady Miasta powiadamiając mieszkańców Dzielnicy, 
na co najmniej 60 dni przed ich terminem. W powiadomieniu określa się lokal wyborczy, ilość miejsc 
mandatowych w Dzielnicy oraz punkty, w których znajdują się wzory list poparcia dla kandydatów na członka 
Rady Dzielnicy.

2. Wybory do Rady Dzielnicy są powszechne, równe, bezpośrednie i przeprowadzane
w głosowaniu tajnym.

3. Kandydatem na członka Rady Dzielnicy może zostać osoba, która ukończyła lat 18 oraz:

a) posiada czynne i bierne prawo wyborcze,

b) zameldowany na pobyt stały na terenie Rady Dzielnicy, do której kandyduje,

c) uzyskał poparcie minimum 30 osób - mieszkańców Dzielnicy.

4. Mandatu członka Rady Dzielnicy nie można łączyć z:

a) mandatem radnego Miasta Częstochowy,

b) zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Częstochowy na stanowisku związanym z wydawaniem decyzji 
administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy.

5. Dzielnica jest jednym okręgiem wyborczym, na którym tworzy się jeden obwód wyborczy.

6. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Rady Dzielnicy wraz z pisemną zgodą na kandydowanie 
i oryginałami list poparcia oraz rejestrowanie kandydatów odbywa się u Przewodniczącego Rady Miasta od 
momentu ogłoszenia terminu wyborów (tj. 60 dni przed terminem wyborów) do 21 dni przed terminem wyborów.

7. 14 dni przed terminem wyborów, Przewodniczący Rady Miasta ogłasza listę zgłoszonych kandydatów, 
przekazując ją do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty (w szczególności poprzez 
wywieszenie w siedzibie, zamieszczenie w internecie).

8. W okresie od ogłoszenia o terminie wyborów aż do dnia wyborów, kandydat na członka Rady Dzielnicy 
może prowadzić akcję informacyjną oraz zachęcać mieszkańców Dzielnicy do wzięcia udziału w głosowaniu.

9. Przewodniczący Rady Miasta w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta wyznacza, co 
najmniej 3 osobowy zespół radnych z danej Dzielnicy zwany dalej Komisją Wyborczą, do przeprowadzenia 
wyborów.

10. Wybory są ważne, jeżeli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu dwukrotnie przekracza liczbę 
miejsc mandatowych w danej Dzielnicy.
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11. W przypadku braku wymaganej liczby osób biorących udział w głosowaniu Przewodniczący Rady Miasta 
w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 dni zwołuje kolejne wybory. W przypadku nieważności 
kolejnych wyborów – następnych się nie przeprowadza.

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Wzór list wyrażających poparcie dla kandydatów do Rady Dzielnicy ustala
Przewodniczący Rady Miasta.

2. Przed dokonaniem wyboru członków Rady Dzielnicy mieszkańcy Dzielnicy przy wpisywaniu się na listę 
obecności, zobowiązani są okazać dokument tożsamości w celu zweryfikowania ich miejsca zamieszkania, imienia 
i nazwiska, numeru PESEL.

3. Obsługę kancelaryjną wyborów zapewnia Prezydent Miasta (Biuro Rady Miasta).

4. Przewodniczący Rady Miasta przygotowuje w szczególności wzory dokumentów: karta zgłoszenia 
kandydata, protokół rejestracji kandydatów, karta do głosowania, protokół głosowania oraz karta zgłoszenia męża 
zaufania.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Głosy oddawane są na kartach do głosowania wydawanych przez Komisję Wyborczą.

2. Głos w wyborach na członków Rady Dzielnicy można oddawać w dniu wyborów,
w wyznaczonych godzinach określonych przez Przewodniczącego Rady Miasta
w obwieszczeniu wyborczym.

3. Głosowanie odbywa się w siedzibie Rady Dzielnicy.

4. Głosować można tylko osobiście, przy czym Wyborca może głosować na nie większą liczbę kandydatów niż 
liczba mandatów do obsadzenia.

5. Reprezentantami kandydatów na członków Rady Dzielnicy mogą być mężowie zaufania, którzy mają prawo 
uczestniczyć w roli obserwatora we wszystkich czynnościach przeprowadzanych w lokalu wyborczym. Kandydat 
na członka Rady Dzielnicy nie może być mężem zaufania.

6. Za wybrane uważa się te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W razie równej ilości 
głosów kandydatów – ubiegających się o obsadzenie ostatniego mandatu członka Rady Dzielnicy, decyduje 
losowanie przeprowadzone przez Komisję Wyborczą.

7. Komisja Wyborcza sporządza protokół z wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. 
Protokół przekazywany jest Przewodniczącemu Rady Miasta.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej składa Przewodniczącemu Rady Miasta niezwłocznie, lecz nie później 
niż w ciągu 3 dni od dnia wyborów protokół Komisji Wyborczej z przebiegu wyborów.

2. Przewodniczący Rady Miasta po otrzymaniu wyników wyborów, zobowiązany jest do ich ogłoszenia 
w sposób zwyczajowo przyjęty w szczególności poprzez wywieszenie w siedzibie, zamieszczenie w Internecie.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Uczestnik wyborów może w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów złożyć pisemny protest 
dotyczący ich przebiegu. Protesty kieruje się do Przewodniczącego Rady Miasta.

2. Przewodniczący Rady Miasta w sprawie protestów, o których mowa w ust. 1, wydaje rozstrzygnięcie 
w ciągu 14 dni, od dnia złożenia protestu.

3. Od rozstrzygnięcia Przewodniczącego Rady Miasta, o którym mowa w ust. 2, służy
w ciągu 14 dni odwołanie do Komisji Praworządności i Samorządu Rady Miasta Częstochowy, która wydaje 
ostateczną decyzję w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:
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1. Pierwsze zebranie Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący Rady Miasta wyznaczając miejsce i termin 
zebrania nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania protokołu Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem §8, 
kiedy termin do wyznaczenia pierwszego zebrania rozpoczyna swój bieg z chwilą uprawomocnienia się 
rozstrzygnięcia protestu wyborczego.

2. Przewodniczący wyznacza Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do przeprowadzenia pierwszego zebrania 
Rady Dzielnicy, ustalając jednocześnie porządek obrad.

3. Na pierwszym zebraniu Rady Dzielnicy, Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

4. Rada Dzielnicy wybiera Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, przy udziale co najmniej 
połowy jej statutowego składu, w głosowaniu tajnym.

5. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy następuje na wniosek, co najmniej 1/4 jej statutowego składu, 
w trybie określonym w ust. 4.

7. § 15 otrzymuje brzmienie:

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Dzielnicy następuje na skutek:

a) śmierci,

b) zrzeczenia się mandatu,

c) utraty biernego prawa wyborczego,

d) prawomocnego wyroku Sądu za przestępstwo umyślne,

e) uzyskania mandatu z wyboru w organach samorządu terytorialnego,

f) zatrudnienia w Urzędzie Miasta Częstochowy na stanowisku związanym z wydawaniem decyzji 
administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy.

g) braku uczestnictwa w pracach Rady Dzielnicy przez kolejne 10 miesięcy.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, członkiem Rady Dzielnicy zostaje osoba, która uzyskała w wyborach 
kolejno największą liczbę głosów.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy

Zdzisław Wolski
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