
Uchwała Nr 188/25/2016
Rady Dzielnicy Śródmieście

m.st. Warszawy
z dnia 19 września 2016 r.

w  sprawie  stwierdzenia  ważności  wyborów  do  rad  osiedli  przeprowadzonych  w  dniu  
5 czerwca 2016 r.

Na podstawie  §  54  ust.  2  Statutu  Dzielnicy  Śródmieście  m.  st.  Warszawy,  stanowiącego 
Załącznik Nr 9  do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 
2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2016 r., poz. 420),  w związku z § 33 Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 151/18/2016 
Rady Dzielnicy Śródmieście  m.st.  Warszawy z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nadania 
statutu osiedla jako jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz 
określenia zasad i trybu wyborów organów tej jednostki oraz Uchwałą Nr 174/23/2016 Rady 
Dzielnicy  Śródmieście  m.st.  Warszawy  z  dnia  1  lipca  2016  r.  w  sprawie  zlecenia 
Dzielnicowej Komisji Wyborczej przeprowadzenia czynności wyjaśniających w związku ze 
złożonymi pismami - „protestami wyborczymi” w wyborach do rad osiedli zarządzonych na 
dzień 5.06.2016 r., uchwala się co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się ważność wyborów do rad osiedli od nr I do nr V oraz od nr VII do nr IX.
2. Zarządza  się  niezwłoczne  przeprowadzenie  ponownych  wyborów  poprzez  powtórzenie 

głosowania do rady osiedla nr VI. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2016 r. mieszkańcy osiedla Nr VIII złożyli pisemny „protest wyborczy” 
przeciwko ważności wyborów przeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2016 r. oraz wnieśli o 
unieważnienie  wyborów do rady osiedla  nr VIII,  uzasadniając  swój wniosek naruszeniem 
przepisów  zawartych  w  Załączniku  Nr  2  do  Uchwały  Nr  151/18/2016  Rady  Dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu osiedla jako 
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Śródmieście m.st.  Warszawy oraz określenia zasad i 
trybu wyborów organów tej jednostki.
W  dniu  15  czerwca  2016  r.  kandydat  na  członka  rady  osiedla  Nr  VI  złożyła  „protest 
wyborczy” przeciw ważności wyborów i zwróciła się o stwierdzenie nieważności wyborów 
do rady osiedla Nr VI, uzasadniając że jeden z kandydatów w dniu wyborów prowadził w 
lokalu wyborczym agitację wyborczą namawiając do głosowania na wskazane przez siebie 
osoby oraz rozdawał swoje wizytówki.
W  dniu  1  lipca  2016  r.  Rada  Dzielnicy  Śródmieście  uchwałą  Nr  174/23/2016  zleciła 
Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przeprowadzenie 
czynności wyjaśniających w związku ze złożonymi pismami - „protestami wyborczymi” w 
wyborach  do rad  osiedli  zarządzonych  na  dzień  5.06.2016 r.  i  przedłożenie  opinii  co  do 
wpływu  przedstawionych  okoliczności  na  wynik  wyborów oraz  ewentualnej  konieczności 
ponownego przeprowadzenia wyborów w osiedlach nr VI i VIII.
Rada Dzielnicy Śródmieście  po zapoznaniu  się z opinią  Dzielnicowej  Komisji  Wyborczej 
wyrażoną w uchwale DKW Nr 19 z dnia 13 września 2016 r. stwierdza ważność wyborów do 
rad osiedli od nr I do nr V oraz od nr VII do nr IX. 
Odnośnie protestów wyborczych w osiedlu nr VI i VIII Rada Dzielnicy stwierdza, że:

 w osiedlu Nr VI – wniesiony „protest wyborczy” uważa się za zasadny w związku z 
naruszeniem przepisów §  39  Załącznika  Nr  2  do  Uchwały  Nr  151/18/2016  Rady 
Dzielnicy  Śródmieście  m.st.  Warszawy  z  dnia  10.03.2016  r.  „Zasady  i  tryb 
przeprowadzania wyborów do rad osiedli  jako organu jednostek niższego rzędu na 
obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st.  Warszawy” co mogło mieć istotny wpływ na 
wynik wyborów.

 w osiedlu Nr VIII – wniesiony „protest wyborczy” uważa się za bezzasadny.
Wobec powyższego Rada Dzielnicy Śródmieście nie stwierdza ważności wyborów w osiedlu 
Nr VI i zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów poprzez powtórzenie głosowania do 
rady osiedla nr VI. 
Szczegółowe  uzasadnienie  podjętej  uchwały  zostało  zawarte  w  uchwale  Dzielnicowej 
Komisji Wyborczej Nr 19 z dnia 13 września 2016 r.


