
Projekt

z dnia  29 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie przyjęcia zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

na wniosek grupy ......... radnych

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Przyjąć zasady głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

z dnia....................2016 r.

Zasady głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta

1) Przewodniczący może zostać wybrany w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (obecność 
minimum 13 radnych).

2) Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego radni mogą dokonywać w nieograniczonej liczbie. Zgłoszony 
kandydat składa oświadczenie czy wyraża zgodę na kandydowanie.

3) Kandydaci zostają wymienieni na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym. Obok imienia i nazwiska 
każdego kandydata umieszczone są pola oznaczające odpowiednio głos: "za" i "przeciw".

4) Głosowanie polega na postawieniu znaku "X" odpowiednio w jednym polu "za" albo "przeciw" przy nazwisku 
każdego z kandydatów. Radny może oddać głos "za" tylko na jednego kandydata wymienionego na karcie. 
Radny może również nie oddawać głosu "za" na żadnego z kandydatów. Niepostawienie znaku "X" w żadnym 
polu przy nazwisku kandydata traktowane jest jak wstrzymanie się od głosu. Postawienie znaku "X" w polu 
"za" przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub postawienie znaku "X" jednocześnie w polu "za" 
i "przeciw" przy nazwisku jednego kandydata skutkuje nieważnością głosu.

5) Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów.

6) Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej 
o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. 
W razie parzystej liczby głosów ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie 
oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, 
bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych 
głosów ( § 25 ust. 3 Statutu Miasta Rybnika).

7) W przypadku, gdy w wyniku głosowania nie został wyłoniony Przewodniczący, przeprowadza się ponowne 
głosowanie na tych samych kandydatów (tego samego kandydata) po uprzednim zarządzeniu przerwy.

8) W przypadku niewyłonienia Przewodniczącego w ponownym głosowaniu, o którym mowa w pkt.7 następuje 
zgłoszenie nowych kandydatur (mogą to być także osoby spośród poprzednich kandydatów) i przeprowadzenie 
procedury od nowa. Przed zgłaszaniem nowych kandydatur można zarządzić przerwę.
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