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UCHWAŁA NR I/1/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 
1591 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, zgodnie z brzmieniem 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący obrad - radny 
najstarszy wiekiem 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie

W związku z wyborami samorządowymi w dniu 21 listopada 2010 roku nowa Rada Miasta Sandomierza VI 
kadencji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Miasta zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 17 pkt 1 i § 19 ust. 2 Statutu Miasta Sandomierza (Załącznik Nr 1 do 
Uchwały Nr VIII/74/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 września 2003 roku z późn. zm.). 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 1 grudnia 2010 r.

Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza na I sesji Rady Miasta Sandomierza
w dniu 1 grudnia 2010r.

Zalacznik1.doc


Załącznik Nr 1


do Uchwały Nr 


Rady Miasta Sandomierza


                                                                                                   z dnia    2010 roku


Regulamin


wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza na  sesji Rady


Miasta Sandomierza w dniu  2010 roku.


§ 1


1. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta posiadają  Radni


Miasta Sandomierza.


2. Zgłoszenie kandydatów odbywa się  ustnie lub pisemnie i może zawierać  uzasadnienie.


§ 2


W dniu    roku zarządza się głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Miasta spośród zgłoszonych kandydatów.


§ 3


1. W celu przeprowadzenia wyboru Rada Miasta powołuje komisję skrutacyjną w składzie


3-osobowym spośród radnych.


2. Powołanie komisji skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością


głosów , a radni głosują  jednocześnie na cały skład komisji.


§ 4


Komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, na których umieszcza nazwiska


kandydatów w porządku alfabetycznym.


§ 5


1. Komisja skrutacyjna zbiera głosy radnych do urny wyborczej opieczętowanej podpisami


komisji skrutacyjnej, w obecności członków Rady Miasta – radni po otrzymaniu karty


do głosowania dokonują  skreśleń w sali przyległej do sali obrad.


2. Po zebraniu wszystkich głosów komisja skrutacyjna dokonuje otwarcia urny i przelicza


głosy, sporządzając protokół głosowania.


3. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.


§ 6


1. Radni pozostawiają na karcie do głosowania nie skreślone nazwisko jednego kandydata,


na którego głosują.


2. Karta zachowuje ważność w przypadku dokonania na niej skreśleń wszystkich


kandydatów i jest głosem wstrzymującym się.


3. Nieważne są głosy:


a) oddane na kartach innych niż ustalone przez komisję skrutacyjną,


b) jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono nie skreślone więcej niż jedno nazwisko,


c) oddane na kartach całkowicie przedartych.


§ 7


1. Za wybranego na Przewodniczącego Rady Miasta uważa się kandydata, który otrzymał


w głosowaniu tajnym bezwzględną większość  głosów w obecności co najmniej połowy


ustawowego składu Rady Miasta.


2. Bezwzględna większość  głosów oznacza, iż wymagana jest liczba głosów „za”


przewyższająca co najmniej o jeden głos pozostałe ważnie oddane głosy: to jest głosy


przeciwne i wstrzymujące się.


3. Za uczestniczących w głosowaniu uważa się radnych , którzy otrzymali karty do


głosowania i oddali głosy.


§ 8


Jeżeli w I turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej ustawowo


większości głosów Przewodniczący obrad zarządza ponowne głosowanie (II tura)


w sposób ustalony niniejszym Regulaminem, z tym, że komisja skrutacyjna umieszcza na


karcie do głosowania nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą

liczbę głosów.


W przypadku równości głosów do II tury przechodzą wszyscy kandydaci , którzy otrzymali


kolejno jednakową ilość głosów.


§ 9


Jeżeli w II turze głosowania brało udział więcej niż dwóch kandydatów i żaden z nich nie


uzyskał wymaganej większości głosów (§ 7) – Przewodniczący obrad zarządza III turę

głosowania.


W III turze głosowania biorą udział dwaj kandydaci, którzy w II turze uzyskali największą

Liczbę głosów.


§ 10


Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Miasta według zasad określonych


w § 8 i 9 odbywa się, jeżeli głosowanie przebiega nad kandydaturą dwóch lub więcej


kandydatów.


§ 11


Jeżeli głosowano nad jedną kandydaturą i kandydat nie uzyskał wymaganej większości


głosów, przewodniczący obrad zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i ponowne


głosowanie na wyborem.


W przypadku nie rozstrzygnięcia wyboru w drugim głosowaniu, przewodniczący obrad


zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów i przeprowadzenie trzeciego głosowania.


§ 12


1. Jeżeli w trzech kolejnych turach głosowania i trzech głosowaniach nie nastąpi wybór


Przewodniczącego Rady – Rada Miasta ustala termin następnego posiedzenia tej samej


sesji, celem przeprowadzenia tego wyboru.


2. Kandydatami na Przewodniczącego Rady Miasta mogą być dotychczasowi kandydaci,


jeżeli zostaną ponownie zgłoszeni.





