Projekt

USTAWA

z dnia ........... 2006 r.
o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Art. 1
W ustawie z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r., nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) dodaje się art. 2a w brzmieniu:
„2a. Radni wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych.”;

2) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę
głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych, w tym liczbę głosów oddanych
na poszczególnych kandydatów.”;

3) w art. 54 w ust. 1:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”
b) skreśla się pkt 8;
4) w art. 62 ust. 2 skreśla się wyrazy „ , ze wskazaniem oznaczenia listy kandydatów”;

5) w art. 76:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komitetom wyborczym, których kandydaci zostali zarejestrowani, przysługuje, w
okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej, prawo
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do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych przez terenowe oddziały
„Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna” i przez spółki publicznej radiofonii regionalnej,
zwane dalej „Telewizją Polską” i „Polskim Radiem”, na ich koszt.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podział czasu antenowego pomiędzy uprawnione komitety wyborcze jest dokonywany
proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych kandydatów w okręgach, na obszarze
emitowania audycji wyborczych.”,
c) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Z zastrzeżeniem ust. 6 dopuszczalne jest łączenie czasu antenowego przez komitety
wyborcze”,
d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Prezentacja audycji wyborczych następuje kolejno według jednostek podziału
administracyjnego (województwo, powiat, gmina), a w ramach poszczególnych jednostek
według nazwisk kandydatów na radnych, w kolejności alfabetycznej.”;
6) w art. 77 w ust. 1 wyrazy „w art. 76 ust. 4” zastępuje się wyrazami „w art. 76 ust. 4 – 6”;
7) skreśla się art. 78;

8) w art. 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pełnomocnik komitetu wyborczego, którego kandydat został zarejestrowany,
obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy
oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, według wzoru ustalonego przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, po porozumieniu z
Państwową Komisją Wyborczą.”;
9) skreśla się art. 87;
10) skreśla się art. 88;

11) w art. 89:
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a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przy tworzeniu okręgów wyborczych w miastach uwzględnia się jednostki pomocnicze
(dzielnice, osiedla), a w gminach na terenach wiejskich sołectwa.”,
b) skreśla się ust. 3 i 4;

12) art. 90 otrzymuje brzmienie:
„Art. 90. W każdym okręgu wyborczym wybiera się jednego radnego. Liczba okręgów jest
równa liczbie radnych wybieranych do rady gminy.”;
13) art. 92 ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych
mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli
konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany liczby
mieszkańców danej gminy lub zmiany liczby radnych w radzie gminy.
2. Przy tworzeniu okręgów wyborczych należy przestrzegać jednakowej normy
przedstawicielstwa, wynikającej z podzielenia liczby mieszkańców gminy przez ustaloną
dla tej rady liczbę wybieranych radnych. Odstępstwa od tak określonej normy
przedstawicielstwa dopuszcza się w granicach 20 procent tej normy.”;

14) art. 94 otrzymuje brzmienie:
„Art. 94. Informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz o wyznaczonej
siedzibie gminnej komisji wyborczej podaje do publicznej wiadomości wójt (burmistrz,
prezydent miasta), w formie obwieszczenia, najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów”;
15) w art. 95 skreśla się ust. 2;

16) w art. 98:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komitet wyborczy może zgłosić w danym okręgu wyborczym nie więcej niż jednego
kandydata.”,
b) skreśla się ust. 2,
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.”;

17) w art. 99:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zgłoszeniu kandydata podaje się:
1) nazwę komitetu wyborczego oraz dokładny adres jego siedziby,
2) nazwę rady gminy oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia,
3) nazwisko i imię, wiek oraz miejsce zamieszkania kandydata,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zgłoszeniu można wnosić o oznaczenie kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii
politycznej popierającej kandydata (nie więcej jednak niż jedną nazwą lub jednym skrótem
nazwy składającymi się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich)”,

18) w art. 100:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Każde zgłoszenie kandydata na radnego do gminy powinno być poparte podpisami
1) co najmniej 10 wyborców zameldowanych przynajmniej od roku w okręgu wyborczym w
którym o wybór stara się kandydat.
b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Podpisami popierającymi kandydata na radnego są również podpisy zbierane w trybie
art. 96a.”,
c) ust. 2 – 5 otrzymują brzmienie:
„2. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego
poparcia nie jest skuteczne.
3. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa podpis obok czytelnie wpisanego
nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
4. Na każdej karcie wykazu osób popierających kandydata umieszcza się imię i nazwisko
tego kandydata.
5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa,
w drodze rozporządzenia, wzór wykazu osób popierających kandydata na radnego.";
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19) art. 101 otrzymuje brzmienie:
„Art. 101. 1. Kandydatów, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, zgłasza się do
gminnej komisji wyborczej, zwanej dalej "komisją wyborczą", najpóźniej w 30 dniu przed
dniem wyborów do godziny 24, wraz z wykazem osób popierających zgłoszenie.
2. Zgłoszenia kandydata dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego, uprawniony do
składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia wobec organów wyborczych, lub upoważniona
przez niego osoba, zwani dalej "pełnomocnikiem". Do zgłoszenia kandydata załącza się
dokument, wydany przez komitet wyborczy, stwierdzający ustanowienie pełnomocnika
komitetu wyborczego, z podaniem jego nazwiska i imienia oraz dokładnego adresu
zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.
3. Jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika komitetu
wyborczego, do zgłoszenia załącza się również odpowiednio dokument, o którym mowa w
ust. 2, wydany przez pełnomocnika komitetu wyborczego.”;
20) skreśla się art. 102;

21) art. 103 otrzymuje brzmienie:
„Art. 103. 1. Oznaczenie zgłoszenia kandydata nazwą lub skrótem nazwy, o których mowa
w art. 99 ust. 3, powinno różnić się dostatecznie od oznaczenia zgłoszeń dokonanych przez
inne partie lub organizacje. Nazwa lub skrót nazwy użyte dla oznaczenia kandydatów
zgłaszanych przez komitet wyborczy utworzony przez wyborców muszą być różne od
nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej lub organizacji wpisanych odpowiednio do
ewidencji lub rejestru prowadzonych przez właściwy sąd.
2. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny komitetu wyborczego utworzonego przez
wyborców lub koalicję wyborczą korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr
osobistych.
3. Jeżeli po przyjęciu zgłoszenia kandydata inny komitet wyborczy dokona zgłoszenia
zawierającego to samo lub niedostatecznie różniące się oznaczenie, komisja wyborcza
uznaje to za wadę zgłoszenia i wyznacza termin 3 dni w celu jej usunięcia. W przypadku
nieusunięcia wady w terminie komisja odmawia rejestracji zgłoszenia kandydata.
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4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do zgłoszeń kandydatów partii politycznych i organizacji.
5. Na uchwały komisji w sprawach, o których mowa w ust. 3, pełnomocnikowi przysługuje
prawo wniesienia skargi do właściwego sądu okręgowego w terminie 3 dni od daty ich
doręczenia. Sąd rozpoznaje skargę, w terminie 3 dni, w postępowaniu nieprocesowym w
składzie 3 sędziów. O terminie posiedzenia zawiadamia się właściwą komisję wyborczą i
pełnomocnika. Na postanowienie sądu nie przysługuje środek zaskarżenia.” ;

22) art. 107 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje we wskazanym okręgu wyborczym zgłoszenia
kandydatów dokonane zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, sporządzając protokół
rejestracji.” ;
23)skreśla się art. 108;

24) w art. 109:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po zarejestrowaniu zgłoszeń komisja wyborcza ustala dla każdego okręgu wyborczego
rejestr kandydatów.”,
b) skreśla ust. 2 – 4,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach. W
obwieszczeniu nazwiska kandydatów umieszcza się w porządku alfabetycznym wraz z
oznaczeniami, o których mowa w art. 99.”;

25) w art. 110:
a) ust. 1 - 2 otrzymują brzmienie:
„1. Komisja wyborcza unieważnia zgłoszenie kandydata, jeżeli kandydat zmarł, utracił
prawo wybieralności lub złożył pisemne oświadczenie o wycofaniu swojej zgody na
kandydowanie, a także w przypadku rozwiązania się komitetu wyborczego i
powiadomieniu o tym komisji.
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2. Jeżeli unieważnienie zgłoszenia kandydata nastąpiło na skutek jego śmierci, a w okręgu
wyborczym brak zarejestrowanych innych kandydatów, komisja informuje właściwego
pełnomocnika o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienia zgłoszenia
dokonuje się najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów; w takim przypadku przepisu art.
100 ust. 1 nie stosuje się.”,
b) skreśla się ust. 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. O unieważnieniu zgłoszenia kandydata i zgłoszeniu nowego kandydata w trybie ust. 2
komisja zawiadamia niezwłocznie pełnomocnika, wyborców danego okręgu wyborczego
oraz wojewódzkiego komisarza wyborczego.”;

26) w art. 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedstawicielami kandydatów na radnych, reprezentującymi ich interesy w czasie
głosowania i ustalania wyników głosowania w obwodzie głosowania, są mężowie
zaufania.”;

27) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedstawicielem kandydatów na radnych reprezentującym ich interesy w czasie
ustalania wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym jest
pełnomocnik, o którym mowa w art. 101 ust. 2.”;

28) w art. 113:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli po wydrukowaniu kart do głosowania komisja wyborcza unieważni zgłoszenie
kandydata z przyczyn, o których mowa w art. 110 ust. 1, nazwisko kandydata pozostawia
się na wydrukowanych kartach do głosowania. Informacje o unieważnieniu oraz o
warunkach decydujących o ważności głosu na takiej karcie komisja wyborcza podaje do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i zapewnia jego rozplakatowanie w
lokalach wyborczych w dniu wyborów”
b) skreśla się ust. 3;
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29) art. 114 otrzymuje brzmienie:
„Art. 114. Na karcie do głosowania w okręgu wyborczym umieszcza się nazwiska i imiona
kandydatów w kolejności alfabetycznej. Obok nazwiska kandydata umieszcza się
stosownie do zgłoszenia oznaczenie partii politycznej, organizacji społecznej lub komitetu
wyborczego.”;

30) w art. 117:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyborca oddaje głos poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony, obok
nazwiska kandydata, na którego głosuje.”,
b) skreśla się ust. 2 i 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie
„4. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” z
lewej strony nazwisk więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” z lewej
strony, obok nazwiska żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli postawiono
znak „x” obok nazwiska kandydata w przypadku, o którym mowa w art. 113 ust. 2.”;
31) skreśla się art. 118;

32) w art. 121 w ust. 2:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów”,
b) skreśla się pkt 8;

33) w art. 122:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za wybranego w danym okręgu uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie
oddanych głosów.”
b) skreśla się ust. 2,
c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
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„3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów o pierwszeństwie
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego komisji w obecności
członków i pełnomocników.
4. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w ust. 3, określa Państwowa Komisja
Wyborcza.”;
34) skreśla się art. 123;

35) w art. 124:
a) w ust. 1 po wyrazach: „w art. 122” skreśla się wyrazy: „i w art. 123”
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W protokole podaje się, według okręgów wyborczych, liczby z zestawienia wyników
głosowania, o którym mowa w art. 121 ust. 2 oraz nazwiska i imiona wybranych radnych;
w protokole podaje się również ewentualną liczbę nie obsadzonych mandatów.
3. W protokole podaje się również przebieg losowania, o którym mowa w art. 122 ust. 3.”;

36) w art. 125:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2.W terminie 3 dni od dnia wyborów komisja przesyła kopię protokołu pełnomocnikom
wszystkich komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata w okręgu wyborczym.
3. Tryb przekazywania wyników wyborów pełnomocnikom komitetów wyborczych określi
Państwowa Komisja Wyborcza.”;

37) w art. 127 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Przepisy art. 120 – 122 oraz 124 – 126 stosuje się odpowiednio”

38) w art. 133 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych
kandydatów. W każdym okręgu wybiera się jednego radnego”;
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39) skreśla się art. 134;

40) w art. 135:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy, jedną gminę lub kilka gmin. Przepis
art. 92 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”,
b) skreśla się ust. 3 i 4;

41) art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery ustala, na wniosek starosty, rada
powiatu.”;

42) art. 138 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany w podziale na okręgi wyborcze mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące
przed upływem kadencji rad, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale
terytorialnym państwa, zmiany liczby mieszkańców danej gminy lub zmiany liczby
radnych w radzie powiatu”.

43) art. 139 otrzymuje brzmienie:
„Art. 139. Informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz o
wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej podaje do publicznej wiadomości
starosta, w formie obwieszczenia, najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów.”;

44) art. 140 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zgłaszania i rejestrowania kandydatów na radnych powiatu stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące zgłaszania i rejestrowania kandydatów do rad gmin.
2. Każde zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej

10 wyborców

zameldowanych przynajmniej od roku w okręgu wyborczym w którym o wybór stara się
kandydat. ”

45) skreśla się art.141;
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46) art. 142 otrzymuje brzmienie:
„Art. 142. 1. Po zarejestrowaniu wszystkich zgłoszeń powiatowa komisja wyborcza ustala
dla każdego okręgu wyborczego rejestr kandydatów.
2. Przepisy art. 109 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.”;

47) w art. 143 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepis art. 110 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

48) w art. 144:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie zarządzenia wyborów do rad powiatów na ten sam dzień, na który zarządzono
wybory do rad gmin, komitety wyborcze zgłaszające kandydatów w wyborach do rad
powiatów mogą zgłaszać również kandydatów na radnych do rad gmin.”,
b) skreśla się ust 2;

49) art. 146 otrzymuje brzmienie:
„Art. 146. W razie unieważnienia zgłoszenia kandydata po wydrukowaniu kart do
głosowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 113 ust. 2.”;

50) w art. 147:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Wyborca oddaje głos poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony, obok
nazwiska kandydata, na którego głosuje.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” w
kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli
postawiono znak „x” obok nazwiska kandydata w przypadku, o którym mowa w art. 113 ust.
2.”,
b) skreśla się ust. 3 i 4;
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51) w art. 150 ust. 2:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów”,
b) skreśla się pkt 8;

52) w art. 151:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za wybranego w danym okręgu uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie
oddanych głosów.”,
b) skreśla się ust. 2 i 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do
przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
przewodniczącego komisji w obecności członków i pełnomocników.”,
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w ust. 4, określa Państwowa Komisja
Wyborcza.”;
53) w art. 152 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W protokole podaje się, według okręgów wyborczych, liczby z zestawienia wyników
głosowania, o którym mowa w art. 150 ust. 2 oraz nazwiska i imiona wybranych radnych; w
protokole podaje się również ewentualną liczbę nie obsadzonych mandatów.
3. W protokole podaje się również przebieg losowania, o którym mowa w art. 151 ust. 4.”;

54) w art. 153:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. W terminie 7 dni od dnia wyborów komisja przesyła kopię protokołu pełnomocnikom
wszystkich komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata w okręgu wyborczym.
3. Tryb przekazywania wyników wyborów pełnomocnikom komitetów wyborczych określi
Państwowa Komisja Wyborcza.”;
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55) w art. 161 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radni wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych bezpośrednio spośród
zgłoszonych kandydatów.”;
56) skreśla się art. 162;

57) w art. 163:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru powiatu, jeden powiat lub kilka powiatów.
Przepis art. 92 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”,
b) skreśla się ust. 3,
c) ust. 3 a otrzymuje brzmienie:
„Łączenie powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego nie może naruszać więzi
społecznych łączących wyborców należących do mniejszości narodowych lub etnicznych,
zamieszkujących na terytorium łączonych powiatów”.
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisy art. 135 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.”;

58) art. 164 otrzymuje brzmienie:
„Art. 164. 1. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery ustala, na wniosek
marszałka, sejmik województwa.
2. Podział na okręgi wyborcze jest stały. Uchwałę sejmiku województwa w sprawie
okręgów wyborczych ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały
przesyła się niezwłocznie każdej radzie gminy i powiatu położonych na terenie
województwa oraz wojewodzie i wojewódzkiemu komisarzowi wyborczemu. Przepisy art.
137 - 139 stosuje się odpowiednio.”;

59) art. 165 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 165. 1. Do zgłaszania i rejestrowania kandydatów na radnych stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące zgłaszania i rejestrowania kandydatów do rad gmin..
2. Każde zgłoszenie powinno być poparte:
a) podpisami co najmniej 30 wyborców zameldowanych przynajmniej od roku w okręgu
wyborczym w którym o wybór stara się kandydat,
b) wpłaceniem kaucji 1000 złotych na konto wskazane przez wojewódzką komisję
wyborczą.
3.Kandydatów, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, zgłasza się wojewódzkiej
komisji wyborczej.
4. Kaucja 1000 złotych zwracana jest kandydatowi przez wojewódzką komisję wyborczą,
po uzyskaniu przez kandydata przynajmniej 3% oddanych w okręgu wyborczym w którym
kandydował głosów.
5. W przypadku nie uzyskania przez kandydata 3% oddanych głosów, kaucja traktowana
jest jako darowizna kandydata na rzecz wojewódzkiej komisji wyborczej.”;
60) skreśla się art. 166;

61) art. 167 otrzymuje brzmienie:
„Art. 167. 1. Po zarejestrowaniu wszystkich zgłoszeń wojewódzka komisja wyborcza ustala
dla każdego okręgu wyborczego rejestr kandydatów.
2. Przepisy art. 109 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.”;

62) w art. 168 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepis art. 110 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;
63) skreśla się ust. 2 w art. 169;

64) art. 172 otrzymuje brzmienie:
„Art. 172. W przypadku unieważnienia zgłoszenia kandydata po wydrukowaniu kart do
głosowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 113 ust. 2.”;
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65) art. 173 otrzymuje brzmienie:
„Art. 173. 1. Wyborca oddaje głos poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony,
obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” z lewej
strony nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” z lewej
stronie, obok nazwiska żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli postawiono
znak „x” obok nazwiska kandydata w przypadkach, o których mowa w art. 113 ust. 2.”;
66) skreśla się art. 174;

67) w art. 176:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powiatowa komisja wyborcza, na podstawie otrzymanych od obwodowych komisji
wyborczych protokołów do głosowania w obwodach w wyborach do sejmików
województw, ustala wyniki do głosowania na poszczególnych kandydatów i sporządza, w
trzech egzemplarzach, protokół wyników do głosowania na obszarze powiatu (okręgu
wyborczego).”,
b) w ust. 3:
 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.”,
 skreśla się pkt 8,

68) w art. 178:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na podstawie protokołów wyników głosowania na obszarze powiatu (okręgu
wyborczego) wojewódzka komisja wyborcza sporządza zestawienie wyników głosowania
w okręgu wyborczym na poszczególnych kandydatów, na urzędowym formularzu, w trzech
egzemplarzach.”,
b) w ust. 2:
 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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„7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów”,
 skreśla się pkt 8,
c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Na podstawie zestawień, o których mowa w ust. 2, wojewódzka komisja wyborcza
dokonuje przydziału mandatów. Za wybranego w danym okręgu uznaje się kandydata,
który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.
4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do
przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
przewodniczącego komisji w obecności członków i pełnomocników. Tryb przeprowadzanie
losowania określa Państwowa Komisja Wyborcza.”,
d) skreśla się ust. 5 i 6;
69) w art. 179 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Po ustaleniu wyników wyborów we wszystkich okręgach wyborczych wojewódzka
komisja wyborcza sporządza w trzech egzemplarzach protokół z wyborów do sejmiku
województwa.
2. W protokole podaje się, według okręgów wyborczych, liczby z zestawienia wyników
głosowania, o którym mowa w art. 178 ust. 2, oraz nazwiska i imiona podanych radnych; w
protokole podaje się również ewentualną liczbę nieobsadzonych mandatów.
3. W protokole podaje się również przebieg losowania, o którym mowa w art. 178 ust. 4.”;

70) art. 180 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisy art. 153 ust. 2 i 3, art. 154 i art. 155 stosuje się odpowiednio.”;

71) art. 182 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się zbiorczą informacje o
wynikach glosowania i wynikach wyborów do rad, do których wybory zostały
przeprowadzone, oraz – odrębnie dla każdej rady – w szczególności dane o liczbie
mandatów uzyskanych przez kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych oraz
nazwiska i imiona wybranych radnych. Państwowa Komisja Wyborcza może określić
wzór obwieszczenia”
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72) w art. 188 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowano tylko jednego kandydata wyborów nie
przeprowadza się, a za wybranego uważa się zarejestrowanego kandydata.”

73) w art. 189 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepisy art. 124-127 stosuje się odpowiednio”;

74) w art. 192 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku nieobsadzenia mandatów lub wygaśnięcia mandatu radnego rady,
wojewoda zarządza wybory uzupełniające.
2.Przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio”;
75) skreśla się art. 194.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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