
Krajowe Biuro Wyborcze    Bielsko-Biała, dnia 24 maja 2011 r. 

Delegatura w Bielsku-Białej 

 

Wykaz aktów prawnych związanych  

z przedterminowymi wyborami wójta gminy 

 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmi-

strza i prezydenta miasta (DZ. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191). 

 

2. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 Nr 34, poz. 172). 

 

3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, 

poz. 999, z 2010 r. Nr 112, poz. 1385 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172 i Nr 

94, poz. 550). 

 

4. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-

mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 

tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 

85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 

2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 96, poz. 620, Nr 

127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 76, poz. 408 i Nr 89, 

poz. 514). 

 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w 

sprawie wzoru wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wój-
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ta, burmistrza albo prezydenta miasta w wyborach przedterminowych  

(Dz. U. Nr 197, poz. 1664). 

 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dosto-

sowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 81, poz. 

888). 

 

7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2002 r.  

w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych 

prawa wybierania (Dz. U. Nr 19, poz. 195). 

 

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie 

sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania 

funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wy-

borami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 134, poz. 

1128 oraz z 2006 r. Nr 212, poz. 1561). 

 

9. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 

sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 210). 

 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 

kwietnia 2003 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej 

wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru 

wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. Nr 74, poz. 672 

oraz z 2004 r. Nr 82, poz. 764). 

 



 3 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 

marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania 

przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Euro-

pejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388, z 

2007 r. Nr 235, poz. 1733 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 449). 

 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 

września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących ko-

misarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powoła-

nym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmi-

ków województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. 

Nr 208, poz. 2125 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1038).  

 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 

października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 191, poz. 1417 oraz z 

2010 r. Nr 121, poz. 821). 

 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 

września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głoso-

wania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 

170, poz. 1146).  

 

15. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 września 

2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieod-

płatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania 

i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o termi-

nach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i 
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prezydentów miast (Dz. U. Nr 164, poz. 1351, z 2004 r. Nr 1, poz. 8, z 

2005 r. Nr 59, poz. 513 i Nr 109, poz. 923, z 2006 r. Nr 187, poz. 1388 

oraz z 2010 r. Nr 191, poz. 1284). 

 

16. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w 

sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, wła-

ściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze 

ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 

13, poz. 225, Nr 37, poz. 589, z 2004 r. Nr 6, poz. 114, z 2010 r. Nr 68, 

poz. 856). 

 

17. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w 

sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego (M. P. Nr 13, poz. 226). 

 

18. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w 

sprawie wzorów pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wybor-

czych (M. P. Nr 45, poz. 674).  

 

19. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w 

sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. Nr 20, poz. 

301, z 2004 r. Nr 12 poz. 192, z 2009 r. Nr 81, poz. 1022, z 2010 r. Nr 30, 

poz. 405). 

 

20. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w 

sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wybor-

czych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji 

wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad 

dzielnic m. st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z 2006 r. Nr 68, poz. 
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701, z 2007 r. Nr 5, poz. 67 oraz z 2010 r. Nr 68, poz. 857 i Nr 73, poz. 

928). 

 

21. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w 

sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych 

powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw (M. P. Nr 61, poz. 642). 

 

22. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. w 

sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych po-

twierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (M. P. Nr 63, poz. 655). 

 

23. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w 

sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, bur-

mistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 70, poz. 711, z 2007 r. Nr 12, 

poz. 120 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 947). 

 

24. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w 

sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowa-

nia zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 

listopada 2010 r. (M. P. Nr 68, poz. 853). 

 

25. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w 

sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe 

komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
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województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 73, poz. 924). 

 

26. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w 

sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wy-

borów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wy-

borach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświad-

czenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta (M. P. Nr 73, 

poz. 925). 

 

27. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w 

sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących 

wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic 

m. st. Warszawy oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (M. P. Nr 

73, poz. 926).  

 

28. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w 

sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektro-

nicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, 

Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, bur-

mistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 73, poz. 927). 

 

29. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w 

sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących 

zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w 

wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. 

Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, bur-
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mistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 

r. (M. P. Nr 80, poz. 975). 

 

30. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do gło-

sowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, 

Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 li-

stopada 2010 r. (M. P. Nr 75, poz. 948). 

 

31. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. 

w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wybo-

rach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. 

Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, bur-

mistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 75, poz. 949). 

 

32. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2010 r. 

w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczą-

cych sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad 

gmin,  rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad 

dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 li-

stopada 2010 r. (M. P. Nr 77, poz. 962). 

 

33. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2010 r. 

w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, 

dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie 

uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście 
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kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie 

nowych kart do głosowania (M. P. Nr 81, poz. 978 oraz Nr 94, poz. 

1078). 

 

34. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2010 r. 

w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych 

dotyczących sposobu postępowania w wyborach wójta, burmistrza i pre-

zydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu wystąpią przesłanki do 

skreślenia kandydata w dniu głosowania (M. P. Nr 81, poz. 979). 

 

35. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2010 r.  

w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących spraw-

dzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wybo-

rów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. War-

szawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyni-

ków wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych 

na dzień 21 listopada 2010 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na ob-

szarze województwa (M. P. Nr 84, poz. 997). 

 

36. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w 

sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wybor-

czych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedter-

minowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych 

i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. 

Nr 9, poz. 85).  

 

37. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w 

sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i ob-

wodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przepro-
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wadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, 

Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wój-

tów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2010-

2014 (M. P. Nr 9, poz. 86). 

 

38. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w 

sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elek-

tronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików woje-

wództw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wy-

borach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w 

toku kadencji w latach 2010-2014 (M. P. Nr 9, poz. 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


