
 
 
                                                 UCHWAŁA NR XXV/221/2008 
                                                 Rady Miasta Sandomierza  
                                                 z dnia 1 pa�dziernika 2008 roku 
 
w sprawie przyj�cia regulaminu wyboru  Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta Sandomierza 
 
Na podstawie art. 19 ust. 1  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. nr 42, poz. 1591 z pó�n. zm.) uchwala si� co nast�puje: 
 
                                                                     §1 
 
Przyjmuje si� regulamin wyboru Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta Sandomierza, zgodnie 
z brzmieniem zał�cznika do niniejszej uchwały. 
 
                                                                      §2 
 
Uchwała chodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 

Wiceprzewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Marceli Czerwi�ski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                          Zał�cznik nr 1 
                                                                     do uchwały Nr XXV/221/2008 
                                                                     Rady Miasta Sandomierza 
                                                                     z dnia 1 pa�dziernika 2008 roku 
 
                                     
                                                  Regulamin 
Wyboru Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta Sandomierza na XXV sesji 
Rady Miasta Sandomierza w dniu 1 pa�dziernika 2008 roku 
 
                                                          § 1 

1) Rada Miasta wybiera ze swego grona  dwóch Wiceprzewodnicz�cych Rady, spo�ród 
nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym. 

2) Radny musi wyrazi� zgod� na kandydowanie. 
3) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnemu, grupie radnych i klubom 

radnych. 
                                                              § 2 
1) Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na XXV sesji Rady Miasta 

Sandomierza, w celu przeprowadzenia głosowania odwołania radnego 
            z funkcji przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza. 

2) Komisja skrutacyjna sporz�dza karty do głosowania, na których umieszcza nazwiska 
kandydatów w porz�dku alfabetycznym. 

                                                                     § 3 
1) Komisja skrutacyjna zbiera glosy radnych do urny wyborczej opiecz�towanej 

podpisami członków komisji skrutacyjnej, w obecno�ci radnych, którzy po otrzymaniu 
karty do glosowania dokonuj� skre�le� w sali przyległej do sali obrad. 

2) Po zebraniu wszystkich głosów komisja skrutacyjna dokonuje otwarcia urny i 
przelicza głosy, sporz�dzaj�c protokół głosowania. 

3) Przewodnicz�cy komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania. 
                                                                § 4 
1) Radni pozostawiaj� na karcie do głosowania nie skre�lone nazwiska dwóch 

kandydatów na których głosuj�. 
2) Karta zachowuje wa�no�� w przypadku dokonania na niej skre�le� wszystkich 

kandydatów i jest głosem wstrzymuj�cym si�. 
3) Niewa�ne s� głosy: 
a) Oddane na kartach innych ni� rozdanych przez komisj� skrutacyjn�. 
b) Je�eli na karcie do głosowania pozostawiono nie skre�lone wi�cej ni� dwa nazwiska. 
c) Oddane na kartach całkowicie przedartych. 
                                                                 § 5 
1) Za wybranych na Wiceprzewodnicz�cego Rady Miasta  uwa�a si� tych dwóch 

kandydatów, który w głosowaniu tajnym  otrzymali bezwzgl�dn� liczb� głosów w 
obecno�ci co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miasta. 

2) Bezwzgl�dna wi�kszo�� głosów oznacza, i� wymagana jest liczba głosów „za” 
przewy�szaj�ca co najmniej o jeden głos pozostałe wa�nie oddane głosy: to jest głosy 
przeciwne i wstrzymuj�ce si�. 

3) Za uczestnicz�cych w głosowaniu uwa�a si� radnych, którzy otrzymali karty do 
głosowania i oddali głosy. 

                                                                  § 6 



1) Je�eli w I turze głosowania �aden z kandydatów nie osi�gn�ł wymaganej ustawowo 
wi�kszo�ci głosów Przewodnicz�cy obrad zarz�dza ponowne głosowanie (II tur�) w 
sposób ustalony niniejszym regulaminem, z tym �e komisja skrutacyjna umieszcza na 
karcie do głosowania nazwiska trzech kandydatów, którzy otrzymali kolejno 
najwi�ksz� liczb� głosów. W przypadku równej liczby głosów do II tury przechodz� 
wszyscy kandydaci, którzy otrzymali kolejno jednakow� liczb� głosów. 

2) Je�eli w I turze tylko jeden z kandydatów osi�gn�ł wymagan� liczb� głosów (§5 
ust.1) to Przewodnicz�cy obrad zarz�dza ponowne glosowanie (II tur�), z tym �e 
komisja skrutacyjna umieszcza na karcie do głosowania nazwiska dwóch 
kandydatów, którzy osi�gn�li najwi�ksz� liczb� głosów po kandydacie wybranym w I 
turze lub wi�ksz� liczb� nazwisk kandydatów, którzy osi�gn�li równ� liczb� głosów. 

                                                                 § 7 
Je�eli w II turze głosowania �aden z kandydatów nie uzyskał wymaganej wi�kszo�ci 
głosów (§ 5 ust.1) – Przewodnicz�cy obrad zarz�dza III tur� głosowania. Bierze w niej 
udział  trzech (§6 ust.1) lub dwóch (§6 ust.2)  kandydatów, którzy w II turze uzyskali 
najwi�ksz� liczb� głosów. 
                                                                 § 8 
Głosowanie nad wyborem Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta według zasad 
okre�lonych w § 6 i 7 odbywa si�, je�eli zgłoszono wi�cej ni� dwóch kandydatów. 
                                                                 § 9 
1) Je�eli głosowano nad dwoma kandydaturami i kandydaci lub jeden z nich nie uzyskali 

wymaganej wi�kszo�ci głosów (§5 ust.1), Przewodnicz�cy obrad zarz�dza ponowne 
zgłaszanie kandydatur i głosowanie nad wyborem. 

2) W przypadku nie rozstrzygni�cia wyboru w drugim głosowaniu, przewodnicz�cy 
obrad zarz�dza ponowne zgłaszanie kandydatów i przeprowadzenie trzeciego 
głosowania. 

                                                                 § 10 
1) Je�eli w trzech kolejnych turach głosowania (§6 i 7) i trzech głosowaniach (§9) nie 

nast�pi wybór Wiceprzewodnicz�cych Rady – Rada Miasta ustala termin nast�pnego 
posiedzenia tej samej sesji, celem przeprowadzenia tego wyboru. 

2) Kandydatami na Wiceprzewodnicz�cych Rady Miasta mog� by� dotychczasowi 
kandydaci, je�eli zostan� ponownie zgłoszeni i wyra�� zgod� na kandydowanie. 

 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                         Uzasadnienie 
 
 
                  Zgodnie  z § 23 Statutu Miasta Sandomierza  „W przypadku odwołania z funkcji 
b�d� wyga�ni�cia mandatu Przewodnicz�cego lub jednego z Wiceprzewodnicz�cych Rady 
przed upływem kadencji, Rada na tej samej sesji dokonuje wyboru na wakuj�ce stanowisko 


