
Ijchwała Nr llll2010r.
Rady Gminy w RoŹwienicy
z dnia 02 grudnia 2010 r.

W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Radnego
na P rzewo dnic zącego i Wiceprzewo dniczącego

Rady Gminy w Rońvienicy.

Działając na podstawie art.I9 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym ( Dz.IJ .z 200I r. Nr l42 poz. 1591 z poźn. zm.)

Rada Gminy w Roźrvienicy uchwala co następuje :

$1.Przyjmuje się Regulamin Wyboru Radnego na
Przewo dniczącego i Wiceprzewodntczącego Rady Gminy
Roźwienica stanowiący zaŁącznik do niniej szej uchwĄ.

$2.Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

I

Przewo dntcząca obrad
I

Maria Maztr t \t1il.
I\./\*-/



Załącznik
Do Uchwały nr III|2010 r.

Rady Gminy w Roźwienicy
z dnia 02 grudnia2010 r.

REGULAMII{

Głosowania wyboru Radnego na Przewo dniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Roźwienicy

1. Rada Gminy w Roźwienicy wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego i Wiceprzewodni czącego Rady w odrębnych
glosowaniach , spośród nieograniczonej liczby kandydatów w
głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie przeprow adzaKomisja Skrutacyjna,wybrana spośród
Radnych.

3. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje RadnYm,gruPie Radnych
oraz Klubom Radnych.

4. Głosowanie odbywa się zapomocą kart do głosowania, naktórych
widnieje treść :''Karta do głosowania w wyborachna! Przewodniczącego Rady Gminy'' lub ,, Karta do głosowania w
wyborach na Wiceprzewodniczacęgo Rady Gminy'' otaz nazwiska i
imiona kandydatów w układzie alfabeĘcznym.

5. Katy do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu
ptzez Radę listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego lub
Wi ceprzewo dnic Ząc e go Rady Gminy.

6. KaĘ opatrzone sąpieczęciąherbowa Rady Gminy w RoŹwienicy.
7. Radny po otrzymaniu karty do głosowania, na której umieszczeni są

kandydaci w układzie alfabetycznym głosuje przez pozostawienie
wybrane go przez siebie kandydata.

8. Pozostałych kandydatów skreśla się, wtedy oddany głos będzie
waŻny.

9. Głosowanie odbywa się poprzezwrzucenie karty do głosowania do



urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
10. W protokole Komisja Skrutacyjna okreŚla :

1/ Nazwisko i imiona kandydatów na Przewodticzącego lub
Wic eprzewo dnic Ząc ęgo Rady Gminy,

2l llośc Radnych biorącychudział w głosowaniu,
3 l Liczba głosów waŻny ch,
4l Liczba głosów niewaznych ,

5l Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
6/ Stwierdzęnie wyboru Przewodniczącego lub

Wiceprzewodnic Ząaego Rady Gminy,
1 1 . Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład

Komisji Skrutacyjnej.
12. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji

Skrutacyjnej.

Przewo dnicząca obrad

Maria Mazur


