
RADA MIEJSKA
•CK'i t>QMORSKIM

UCHWAŁA NR 1/1/2010
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz.
1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441,
Nr 175, póz. 1457; z 2006 r. Nr 17, póz. 128, z2007r. Nr 173, póz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, póz.
1458; z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241; z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675), Rada
Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala:

§ 1. Przyjmuje się następujący regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego
i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim:

l)Rada Miejska w Drawsku Pomorskim zwana dalej „Radą", wybiera ze swego grona przewodniczącego
i wiceprzewodniczących Rady spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym;

2)głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z trzech osób, w tym przewodniczącego, wybrana
spośród radnych;

3)prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym, grupie radnych oraz klubom radnych;

4)głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje następujący zapis odpowiednio:
„Karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego (wiceprzewodniczących) Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim", na której zamieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona radnych zgłoszonych na
kandydatów na przewodniczącego lub wiceprzewodniczących Rady; obok każdego nazwiska z lewej strony
znajdują się kratki;

5)karty do głosowania sporządza komisja skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują na
funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczących Rady i rozdaje je radnym obecnym na sesji;

6)karty opatrzone są pieczęcią Rady;

7)radny biorący udział w głosowaniu dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x" w jednej kratce obok
nazwiska kandydata na przewodniczącego Rady lub poprzez postawienie znaku "x" w jednej lub w dwóch
kratkach obok nazwisk kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady opowiadając się w ten sposób za
wyborem tego kandydata na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady;

8)jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak „x" w więcej niż jednej kratce przy wyborze
przewodniczącego lub w więcej niż dwóch kratkach przy wyborze wiceprzewodniczących Rady, jego głos
uważa się za nieważny;

9)karty wyjęte z urny nie spełniające wymagań, o których mowa w pkt 4, nie opatrzone pieczęcią, o której mowa
w pkt 6 oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi;

10)jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku „x" w kratce obok nazwiska żadnego kandydata lub
wypełnił kartę w sposób niezgodny z pkt 7, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru;

l l)głosowanie odbywa się poprzez wywołanie radnego do oddania głosu przez członka komisji skrutacyjnej wg
listy obecności, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do
głosowania;

12)w przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na przewodniczącego lub
wiceprzewodniczących Rady nie uzyskał wymaganej liczb głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania
według zasad określonych wyżej;

13)po przeprowadzeniu każdej tury głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza
protokół;

14)w protokole komisja skrutacyjna określa co najmniej:
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a) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosownia;

b) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów;

c) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;

d) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano
karty do głosowania, komisja skrutacyjna podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);

e) liczbę głosów nieważnych;

f) liczbę głosów ważnych;

g) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru;

h) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;

i) stwierdzenie wyniku wyborów;

j) komisja skrutacyjna odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik
głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia
procedury głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu;

15)protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej;

16)wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radna Seniorka

Zofia Nowicka

Id: LLFEV-MNRRJ-GRKKZ-IIVFB-IRGXP. Uchwalony Strona 2


