UCHWAI-A Nr ZO.L0007.4.2014
RADY GMINY DEBE WIELKIE
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu glosowania w *yborach Wiceprzewodnicz4cego Rady
Gminy DQb€ Wielkie
Na podstawie axt. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gmimym (tj. Dz. U.
z2073t. poz. 594 zp62f\. Trr.), onz S 67 !st.1 Statutu Gminy DEbe Wielkie przyjqtego uchwal4
Rady Gminy Dqbe Wielkie z dria 27 marca.2014r. Nr ZO.XLIV.000'7.32'1.2014 w sprawie
uchwalenie Statutu Gminy Dqbe Wielkie, uchwala siQ, co nastfl)uje:

sr
Ustala siQ Regulamin glosowania w wyborach Wiceprzewodnicz4cego Rady Gminy Dqbe
Wielkie, zgodnie z brznieniem zal4cznika do niniejszej uchwaly.

s2
Uchwala wchodzi w 21cie z dniempodjgcia.

PRZEWODNICZ,q

UZASADNIENIE

WJb6! Wiceprzewodniaz{cego Rady Grniny naleiry do wyl4cznej kompetencji Rady Gminy.
Wyb6r nastQpuje bezwzglqdn4 wiQkszosci4 glos6w w obecnoSci co najnniej polowy
ustarvowcgo skladu rady, w glosowaniu tajn].rn, Zgodwe z $ 67 statutu Gminy DEbe Wielkie
Rada Gminy kazdotazowo ustala spos6b glosowania. Z,atlm w celu wyboru
Wiceprzewodnicz{cego konieczre jest przyjgcie regulaminu glosowania w wyborach
Wiceprzewodnicz4cego Rady Gminy Dqbe Wielkie.

PRZ€WODNICZ4C
Rady cminy Debe wjpl6

Zalqcz[ik N I
do uchwaly Nr 2O.L0007 .4.2014

Rady Gminy Dpbe Wielkie
z dnia I grudnia 2014 r.

REGULAMIN
glosowania rv nTborach Wiceprzewodnicz4cego Rady Gminy Dpbe Wielkie
przeprowadzonego na sesji w dniu I grudnia 2014 r.

Rozdzial

I

Przepisy og6lne

s1

l.

Wiceprzewodnicz4cego Rady Gminy DEbe Wielkie, radni wybieraje ze swego grona, sposr6d
nieogradczonej liczby kandydat6w, w glosowariu tajnl.ln.
2. Glosowanie przeprowadza wybrana spo5r6d radnych Komisja Skrutacyjna.

$2
Prawo zglaszania kandydat6w ptzysluguje radnemu i gmpie radnych.

s3
1. Glosowanie odbywa

sig przy pomocy kart do glosowania.

2. Kafty do glosowania spozqdza i rozdaje radnyl Komisja Skiutacyjna po ustaleniu przez
RadQ listy radnych, kt6rzy kandyduj4 na stanowisko Wicepzewodnicz4cego Rady Gminy
zgodnie ze wzorem stanowi4cym zal4cznik nr 2 do regulaminu.
3. Ka1ly opatrzone s4 pieczqci4 Rady Gminy DQbe Wielkie.

$4
1. Glosowanie odbywa siq na sesji poprzez wywolanie pzez czlonta Komisji Skrutacyjnej wg
alfabetu, nazwiska radnego, kt6ry podchodzi do urny i w obecnoici Kornisji Skrutacyjnej wrzuca
do niej kartq do glosowania.
2. Podczas glosowania na sali znajduje sip parawan lub irre urz4dzenie umoZliwiajqce radnym
tajne dokonanie wyboru kandydata na karcie do glosowania.

ss
1. Po pzeprowadzeniu glosowaaia Komisja Skrutacina ustala wyniki glosowania i sporz4dza
protok6l.
2. Protok6l podpisuj4 osoby wchodz4ce w sklad Komisji Skrutacyjnej.
3. Wyniki wybor6w oglasza przewodnicz4cy Komisji Shltacyjnej popzez odczltanie
protokolu na sesji.

s6
Wyb6r Wicepzewodnicz4cego Rady Gniny nastQpuje bezwzglednq wiqkszoSci4 glos6w
obecno3ci co najmniej polowy ustawowego skladu Rady. tj.8 radnych.

w

Rozdzial

II

Rozdzial III
Zasady glosowania
s7

Kany do glosowania sporTadzone ug jednolirej formy zawieraj4
brzmienie: "Karta do
grosowarua w wlborach Wjceprzeuodnjc./Ecego
Rady Gminy DQbe Wielkie.,' oraz
zamlesTczone n kolejnofti allabetlcznej imiona r nazuiska
radnlch zgloszonlch na
l(andldalow
na Wiceprzeuodniczqcego Rad) Gmin) Dqbe U ielLie.
Obok kazdego nazuiska z

praweJ strony umieszcza sig jednakowe kratki.

s8
wyboru

poprzez postawienie
]:^Y9t^,9:k:*:o
opowladaJqc siQ ,,2a" wyborem tego kandydata,

znaku ',x,,, obok nazwiska kardydata,
,,przeciw,, wyborowi tego kandydata lub

-$strzymujqc siqod glosu

na \\ iceprze\ oclniczqcego Rad).
JeTeI radn) na karcie do qloso\\anla:
postauiznak'r" u uigcej niZjednej krarce danego kandydara;
posrawr znaJ, ..x-..za przy wiqcej niTjednym kand)dacie;
J I nle postaMt /naku ,x" w k_ralce nbok na,,wiska
Zadnego Landldara:
- glos taki uwaza sie za niewazny.
3. Karty \ryjQte z urny, niesporz4dzone p.zez Komisjq Skutacyjn4
s4kartami ruewaznyrm.

r.

lt
rl

$e
Za wybranego na Wiceprzewodniczelego Rady Gminy uwaza
siQ kandydata, kt6ry uzyska]
najwiQksz4 wlrnaganq ustawowo, ilosc g{osow.

s10
I
gdy zgloszono wiQcej niz dw6ch kandydat6q a glosowaniu
w
2aden z nich nie
-_W,prz1padku,
otrzlmat wynaganej ustawowo wiek-szosci glosow. przeprowadza
siq
lI turQ glosowania
sposrod kandydarou. kror./y orr./ymali kolejio dr.rie n's;;isl.;" -il"s.
i' gi"so$ lub spojrod
_

land) da dw. krorzt

rz).malj naj wiqkszq 16u n4 iloSc glosiu .
kandydat6w orrzymal najwiQksz4 ilo6i glos6w, ale ilojc
ta ue stanowi
_1_
wymaganej ustawowo wiQkszosci, a w nastQpnej kolejnosci
dw6ch lub wiqcej kandydat6w
:l:ym{o :-6wnA ilo6i glos6w, p.zeprowadza siq dodatkowe glosowanie na fch kandydat6w, a
nastQpnie II turQ glosowania. o kt6rej mowa w ust. l.
W if t*"" gtoro,i*i" bierze udzial
tandl$r kt91 uzlskal najwiqksz4 iiosi glos6w rv t tu.r" gto.o*aiiu"iral
mnayoat, ttory
uzl.skal najwiqkszq iloic gloson w glosouaniu dodarkowym.
J. w dodatkowym glosou,aniu oraz w Il.turze glosowania Regulamin stosuje
si€ odpowiednio;
4.
pEypadku braku rozstrzygnigcia,
p.""pro*iar"oiu
glosowania,
przeprowadza siq ponowne wyborJ lqcznie z ponownym
zglaszaniem kandydatow
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s11

l. Komisja odnotowxie w protokole wszelkie okolicznosci i uwagi mog4ce mie6 wplyw
[a
wynik glosowania oraz zastrzezenia zsloszone.przez_czlonl6w
Kornisji Slirutacyjnej o<lnosz4ce sip do
naruszenia procedury w trakcie glosoriania, obliczania gtosdw
lut .p#iir-iu o.ototoru.

*
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protokolu z przeprowadzonego glosowania zgodnie

Zatqczfikw4.
do Regulaminu glosowania w wyborach
Wiceprzewodnicz4cego Rady Gminy Dgbe Wielkie

PROTOKOIz ustalenia $ynik6w glosowania w $yborach WiceprzewodniczQcego
Rady Gminy Dpbe Wielkie
w dniu I srudnia 2014 r.

Komisja Skrutacyjna w skladzie:

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

- przewodnicz4cy Komisji

!. ...............,,..........................J. .........................,,............,,,.Liczba Radnych Rady Gminy Dgbe

Czlonek Komisji

CzlonekKomisji

Wielkie

15 Radnych

LiczbaRadnychRadyGminyDqbeWielkie ...................obecnychwczasieglosowania.
Liczba Radnych , kt6rzy wziqli udzial w glosovr'aj u ....... ...... .
Minimalna liczba glos6w do dokonania wauznego wyboru Wiceprzewodnicz4cego Rady Gminy Dqbe
Wielkie wlnosi ... .. radnych
Na Wiceprzewodnicz4cego Rady Gmitry Debe Wielkie zgloszono nasttpujace kandydatury:

l
2.
3.

4.
.---Liczba radnych , kt6rym wydano kalt do glosowania
Liczba kart wyjqDch 7 umy ....,...............

........

.

.

LicTba kafl nie\ aanych .......................
Liczba glosdw waznych
Liczba glos6w niewa2nych

Kandydaci uzyskali nastgpujqc4 ilosd glos6w:
rrZi
,,wstrzyrruj4cych sip',

-Przeciw"

l.
2.
3.

4.
PRZEWODN
RadyGminv

W przypartku nyst4pienia sytuacji $ 9 Regut minu gtosowania:
Kandydaci uzyskali nastQpuj{c4 itoSf glos6w:
trZd"

,,przeciw"

,wstrzf,mujqcych si$,

2.

Wobec pow)tszego komisja skrutacyjna stwierdza, ie kandydavka

Radny/a

uzyskayi wymagrng liczbp glos6w i zostaya Eybrany/a na Wiceprzewodniczqcego Rady Gminy

-Dpbe

Wielkie

PRZEWODNICZ4C
nady Gminy Debe Wit

Miroslau Sui&ster si

Zalqczrukrr 2
do Regulaminu glosowania w wyborach
Wiceprzewodnicz4cego Rady Gminy Dgbe Wielkie

KARTA DO GI-OSOWANIA
w sTborach na Wiceprzewodniczqcego Rady Gminy Debe Wielkie.
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,,przeaiw" wstrzfmujQ siQ"
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Glosowanie

odbla

sie

w nastepuiacy spos6b:

Wyboru dokonuje siQ poprzez postawienie jednego znaku ,'x", obok nazwiska kandydata,
opowiadaj{c. siq ,,2a" wyborem tego kandydata ,,przecif' wyborowi tego kandydata lub
,,wstrzymuj4c" siq od glosu na Przewodnicz4cego Rady.

PRZEWODNTCZ4CY

