UCFIWALA Nr ZO.I .000'7.1.2014
RADY GMINY DEBE WIELKIE
z dnia I grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu glosowatia w wyborach Przewodniczqcego Rady Gminy
Dtbe Wielkie
Na podstawie ad. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 maraa 1990 roku o samorz4dzie gminnyrn (tj. Dz. U.
z20l3t. poz. 594 zp6iA. a.r..), orM g 67 ust.1 Statutu cminy Dgbe Wielkie przyjgtego uchwalq
Rady Gminy Dgbe Wielkie z dria 2'1 marca 2014r. Nr ZO.XLN.000'1.327.2014 w sprawie
uchwalenie Statutu Gminy Dqbe Wielkie, uchwala sip, co nastgpuje:

$1
Ustala siq Regulamin glosowania w wybomch Pzewodnicz4cego Rady Gminy Dqbe Wielkie,
zgodnie z brzrnieniem zal4cznika do niniejszej uchwaly.

'
Uchuaia wchodzi u 2ycie z dniem podjqcia.

s2

'Przewodnjl4cy obrad

./-;.,a-_=Andrzej Wieczorek

UZASADNIENIE

Wyb6r Przewodnicz4cego Rady Gminy nalezy do wyl4canej kompetencji Rady Gminy. Wyb6r
nastQpuj€ bezwzglidn4 wiqkszoScil glos6w w obecnoSci co najmniej polowy ustawowego sldadu

rady,

w

glosowaniu tajnym, Zgodnie

z $ 67 statuhr Gminy Dqbe Wielkie Rada Gniny

ka2dorazowo ustala spos6b glosowania. Zatem w celu wyboru Przewodnicz4cego konieczne jest
przyjqcie regulaminu glosowania w wyborach Pflewodniczqcego Rady Gminy Dgbe Wielkie.
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Zatqcztrik

tr

I

do uchwaly Nr 2O.I.0007 .1.20t4
Rady cminy D€be Wielkie
z dnia 1 grudnia 2014 r.

REGULAMIN
glosowania w wyborach Przewodniczqcego Rady Gminy Debe Wielkie
przeprowadzonego na sesji w dniu I grudnia 2014 r.

Rozdzial

I

Przepisy ogrilne

s1
1. Przewodnicz4cego Rady Gminy Dgbe Wielkie, radni wybiemjq ze swego grona, spo6r6d
nieograniczonej liczby kandydat6w, w glosowaniu tajIrym.
2. Glosowanie przeprowadza wybrana spo3r6d radnych Komisja Sklutacyjna.

$2
Prawo zglaszania kandydat6w przysluguje radnemu i grupie radnych.

s3
1. Glosowanie odbywa sig przy pomocy kad do glosowania.
2. Karty do gtrosowania sporz4dza i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna po usratentu przez
Radg listy radnych, kt6rzy kandyduj4 na stanowisko przewodnicz4cego Rady Gminy zgodnie ze
wzorem stanowi4cym zal4cznik nr 2 do regulaminu.
3 . Kafiy opatzone s4 pieczqci4 Rady Gminy Dqbe Wielkie.

s4
l,-Glosowanie odbywa siq na sesji poprzez wyu,olanie przez czlonka Komisji Skrutacyjnej wg
alf'abetu, nazwiska radnego, kt6ry podchodzi do urny i w obecnoici Komisji Skrutacyjnej wrzuci
do niej kartQ do glosowania.
2.. Podczas glosowa:ria na sali znajduje siq parawan lub irure urzqdzenie umo2liwiaj4ce radnlm
tajne dokonanie uryboru kandydata na karcie do glosowania.

ss
1. Po przeprowadzeniu glosowania Komisja Sklutacyjna ustala wyniki glosowania

i

sporzqdza

protokol.
2. Protokdt podpisujqosoby wchodzqce w sklad Komisji Skutacyjlej.
3. Wyniki wybor6w oglasza przewodnicz4cy Komisji Skrutacyjnej poprz€z oocz),-.anle
p.otokolu na sesj i.

$6
Wyb6r przewodnicz4cego Rady Gminy nastQpuje bezwzglQdnq wiQkszosciq g1os6w w obecnosci
co najmniej polo$,y rLstawolvego
y. tj.8 radnych.

Rozdzial

II

Rozdzial III
Zasady glosowania
$7

Kany do glosowania sporz4dzone wg jednolitej formy zawieraj4 brzmienie: ,,Karta

do
glosowania w rvyborach przewodnicz4cego Rady Gminy Dpbe Wielkie." oraz zamieszczone w

kolejnosci alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgloszonych na kandydat6w na
pzewodniczqcego Rady Gniny Dgbe Wielkie. Obok kazdego nazwiska z prawej srrony
umieszcza siq jednakowe katki.

s8
1. Radni dokonujq wyboru poprzez postawienie znaku ,'x,,, obok nazwiska kandydata,
opowiadaj4c siq ,,2a" wyborem tego kandydata, ,,przeciw'' wyborowi tego kandydata lub
,,wstrzlnujqc" siQ od glosu na przewodniczqcego Rady.

2.

Je2eli radny na karcie do glosowania:
postawi znak "x" w wiQcej nizjednej hatce danego kandydata;
2) postawi znak ,,x" ,,2a" ptzy wiecej ni2 jednym kardydacie;
3) nie postawil znaku "x" w katce obok nazwiska zadnego kandydata;
- glos taki uwaza siQ za niewazny.
3. Karty wyjQte z umy, niesporz4dzone przez Komisje SklutacyjnA s4 kartami nie$azn)mi.

l)

$e

Za wybranego na przewodnicz4cego Rady Gminy uwaza siQ kandydata.
najwigkszq wlmagan4 ustawowo, i1o36 glos6w.

kt6ry

uzyskal

s10

L W przypadku, gdy zgioszono wipce.j ni2 dw6ch kandydatdw, a w glosowaniu zaden z nich nie
otrzymal wymaganej ustawo\o wiQkszoici glos6w, przeprowadza siE II turq glosowania
spo6r6d kandydat6w, kt6rzy otrzl.mali kolejno dwie najwiqksze ilo3ci glos6w lub sposr6d

kandydatdw, kt6rzy otzlmali najwiQksz4r6rvn4 iio56 glos6w.
2. Je2eli jeden z kandydat6w otzymal najwiQkszq iloii g1os6w, ale iloji ta nie stanowi
wymaganej ustawowo wiQkszosci, a w nastQpnej kolejnodci dw6ch lub wigcej kandydat6w
otzymalo r6wn4 ilo$i glos6w, przeprowadza siq dodatkowe glosowanie na tych kandydat6w, a
nastQpnie II turQ glosowaDia, o kt6rej mowa w ust. 1. W II tuze glosowania bierze udzial
kandydat, kt6ry uzyskal najwigkszq ilo3i glos6w w I turze glosowania oraz kandydat, ktdry
uzyskal najwigkszqilo66 glos6w w glosowaniu dodatkoraym.
3. W dodatkowym glosowaniu oraz w Il tuze glosowania Regulamin stosuje siE odpowiednio;
4. W przypadku braku rozstrzygniQcia, mimo przeprowadzenia dw6ch tur gloso\\,.ania,
pEeprowadza siQ ponowne *ybory l4cznie z ponownym zglaszaniem kandydatou.

s11
1. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okolicznosci i rjwagi moga3e miei wplyw na
wl.nik glosowania oraz zasftzezenia z1|oszone przez czlonk6w Komisji Skrutacyjnej odnoszqce siq do
naruszenia procedury w trakcie glosowania, obliczania glos6\, lub sporzqdzania protokolu.

2. UsIah sig qzor protokolu
nr

1 do Regulamin

z przeprq

glosowania zgodnie z brzmieniem zal4cznika

Zal4cnlkw I
do Regulaminu glosowania w wyborach
Przewodnicz4cego Rady Gminy Dgbe Wielkie

PROTOKOt,
z ustalenia wynik6w glosowania w rryborach Przewodniczqcqo
Rady Grniny Dpbe Wielkie
w dniu l srudni& 2014 r.

Komisja Skrutacyjna w skladzie:

1.........................

-przewodnicz4cyKomisji-.,................

LiczbaRadnychRadyGminyDQbeWielkie ...................obecnychwczasieglosowania.
Liczba Radnych , Lr6zy wziQli udzial w glosowaniu ... ... ... .....
Minimalna liczba glos6w do dokonania wa2nego wyboru Pzewodnicz4cego Rady Gminy Dqbe
Wielkie wl.nosi ,.. .. radnych
Na Przewodniczqcego Rady Gminy Debe Wielkie zgloszono nastgpujQce kandydatury:
1.

2.
3.
4.
. -Liczba radnych , kt6rym wydano kart do glosowania

Liczba kart niewa2nych
Liczba glos6w waZ:rych
Liczba glos6w niewaznych

Kandydaci uzyskali nastepuj4cq ilosd glos6w:

uza"
,,wstrzymujQcych siQ"
1.

2.
3.
4.

,przeciw"

W przypadku nyst4pienia sytuacji

$ 9 Regulaminu glosowania:

Kandydaci uzyskali nastppuj4c4 iloJd glosriw:

,,wstrzymuj4cych

sit'

,&a"

,,przeciw"

2.

Wobec potryiszego komisja skrutacyjna stwierdza, ie kandydat/ka

Radny/a

uzyskaVa nymagatr4 liczbg glos6w i zostaUa wybrany/a na Przewodnicz4cego Rady Gminy Dgbe

.._,/ielkie

Komisja Skutacyjna w skladzie:

1...................,.....

-przewodniczqpyKomisji-,.................

Zalqcznk w 2
do Regulaminu glosowania w wyborach
Przewodnicz4cego Rady Gminy Dqbe Wielkie

KARTA DO GI,OSOWANIA
w wyborach na PnewodniczQcego Rady cminy Dpbe Wielkie.

uzd" ,,pzecif' ,,wstrzymuj q siq"
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Glosowanie odbYwr siew nastepuiacy spos6b:

Wyboru dokonuje sig poprzez postawienie jednego znaku uxu, obok nazwiska kandydata,
opowiadaj4c siq,,za" wyborem tego kandydala ,,przeciw,, wyborowi tego kardydala lub
,,wstrzyrnuj4c" siq od glosu na Przewodnicz4cego Rady.

