
UCHWAŁA NR 1/I/2018
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia sposobu 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z §24 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika przyjętego uchwałą nr 
849/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2018 r., poz. 6572),

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustalić sposób głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Radny Senior

Jan Mura
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Załącznik do uchwały Nr 1/I/2018

Rady Miasta Rybnika

z dnia 22 listopada 2018 r.

Ustalenie sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta

1) Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego radni mogą dokonywać w nieograniczonej liczbie. Osoba 
prowadząca sesję przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich (za wyjątkiem kandydata, który 
uprzednio wyraził zgodę na piśmie) czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej 
poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.

2) Kandydaci zostają wymienieni na karcie do głosowania opatrzonej pieczęcią Rady Miasta Rybnika w porządku 
alfabetycznym. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Obok imienia 
i nazwiska każdego kandydata umieszczona jest kratka.

3) Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku "x" w jednej kratce obok nazwiska kandydata, 
opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na Przewodniczącego jednocześnie przeciw 
pozostałym kandydatom. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak "x" w więcej niż jednej kratce, 
głos taki uważa się za nieważny. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku "x" w kratce obok 
nazwiska żadnego kandydata jego głos uważa się za ważny, wstrzymujący się.

4) Karty wyjęte z urny po głosowaniu, niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną, karty nieopatrzone pieczęcią 
Rady Miasta Rybnika oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.

5) 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 przez 
prowadzącego obrady.

6) W przypadku niewyłonienia Przewodniczącego w ponownym głosowaniu, o którym mowa w pkt.5 następuje 
zgłoszenie nowych kandydatur (mogą to być także osoby spośród poprzednich kandydatów) i przeprowadzenie 
procedury określonej w pkt 1-5 od nowa. Przed zgłaszaniem nowych kandydatur prowadzący obrady możne 
zarządzić przerwę.
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