
Kandydaci i ich rejestracja 
 
§ 10. 1. Kandydaci w wyborach do Rady rejestrują swoje kandydatury do 7 dnia przed 
wyznaczoną datą głosowania. 
2. Kandydat musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz niepozbawioną praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, a także zamieszkiwać 
na terenie Osiedla. 
3. Kandydat wraz ze zgłoszeniem przedstawia listę 25 osób z terenu Osiedla popierających 
jego kandydaturę. Mieszkaniec Osiedla może poprzeć dowolną liczbę kandydatów. 
4. Rejestracja kandydata odbywa się w Biurze Rady Miejskiej, w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Wadowicach, poprzez złożenie podpisanego i wypełnionego zgłoszenia, wraz z 
oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie. Przyjmujący zgłoszenie potwierdza na piśmie 
fakt zgłoszenia się kandydata. 
5. Burmistrz Wadowic ocenia prawidłowość złożonego zgłoszenia i wzywa kandydata do 
niezwłocznego uzupełnienia wniosku mającego braki formalne, wyznaczając termin do jego 
uzupełnienia. 
6. W ciągu 2 dni od prawidłowego zgłoszenia Burmistrz Wadowic potwierdza rejestrację 
kandydata. 
7. Najpóźniej 5 dni przed ustaloną datą wyborów Burmistrz Wadowic podaje do publicznej 
wiadomości nazwiska kandydatów w wyborach do Rady. 
 
Brak rejestracji wymaganej liczby kandydatów 
 
§ 11. 1. Jeżeli w wyborach do Rady Osiedlowej liczba kandydatów jest równa lub mniejsza 
od 15, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych uznaje się wszystkich 
zarejestrowanych kandydatów. Obsadzenie mandatów w Radzie bez głosowania stwierdza 
zarządzeniem Burmistrz Wadowic, podając ustalony skład Rady do publicznej wiadomości. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 kworum w głosowaniach wybranej Rady liczone jest od 
liczby kandydatów, którzy zostali uznani za wybranych. 
§ 12. 1. Trybu ustalenia składu Rady, o którym mowa w §11 ust. 1 nie stosuje się, jeżeli 
liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady jest mniejsza od 8. Burmistrz zarządza 
ponowne wybory do Rady w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. 
2. Burmistrz Wadowic po upływie kadencji Rady może powierzyć pełnienie obowiązków 
dotychczasowym członkom organów Osiedla na czas określony bądź do czasu skutecznego 
przeprowadzenia wyborów do organów Osiedla. 


