
R A D A  M I E J S K A
UCH W ALA NR 1/1/2018

27-300 Lipsko, u l . l  Maja 2 RADY M IEJSK IEJ W LIPSKU
województwo m azowieckie

z dnia 19 listopada 2018 r.

w spraw ie regulam inu glosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego  
i W iceprzewodniczącego Rady M iejskiej w Lipsku

N a podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 m arca 1990r o sam orządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 
1000, 1349 i 1432) uchw ala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulam in głosow ania dla przeprow adzenia wyboru Przewodniczącego 
i W iceprzewodniczącego Rady M iejskiej w Lipsku, który stanowi załącznik N r 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M arian Szym czyk
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r a d a  m i e j s k a
w LIPSKU

Załącznik do uchwały N r 1/1/2018 

Rady M iejskiej w Lipsku 

z dnia 19 listopada 2018 r.

27-300 Lipsko, u l . l  Maja 2
województwo m azowieckie

Rozdział I

Zasady glosowania

1. Niniejszy regulam in głosow ania ma zastosowanie podczas w yborów Przewodniczącego, 
W iceprzewodniczącego Rady M iejskiej w Lipsku.

2. Rada M iejska w ybiera Przew odniczącego i W iceprzew odniczącego ze swego grona, spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo zgłoszenia kandydatów ma każdy członek Rady Miejskiej 
w Lipsku.

3. Głosowanie jest tajne i odbyw a się za pom ocą kart do głosowania.

4. Kandydaci na Przew odniczącego i W iceprzewodniczącego Rady M iejskiej um ieszczani są na karcie do 
głosowania w porządku alfabetycznym . Obok każdego nazwiska z prawej strony w idnieje kratka.

5. Głosowanie przeprow adza 3-osobow a kom isja skrutacyjna, w ybrana spośród członków  Rady Miejskiej.

6. Po ustaleniu listy kandydatów  przez Radę M iejską, kom isja skrutacyjna sporządza karty do głosowania 
i rozdaje je  radnym.

7. Radny dokonuje w yboru poprzez postawienie znaku „X ” w kratce z prawej strony nazwiska kandydata, 
opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na Przew odniczącego i W iceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej.

8. Głosowanie odbyw a się poprzez wywoływ anie nazw iska radnego (w edług listy obecności), który 
podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do urny kartę do głosowania.

9. W ybór Przew odniczącego i W iceprzewodniczącego Rady M iejskiej następuje bezw zględną większością 
głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady M iejskiej.

Rozdział II

Ustalenie w yników  głosowania:

1. W ażność głosów:

1) głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosow ania postaw iono znaki „x” jednocześnie w więcej 
niż w jednej kartce;

2) nieważne są rów nież karty do głosow ania inne niż urzędowo ustalone oraz karty całkowicie przedarte;

3) jeżeli na karcie do głosow ania w wyborach na przewodniczącego i w iceprzew odniczącego Rady Miejskiej 
radny nie postawił znaku „x” w kratce obok nazw iska żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób 
niezgodny z pkt. 7 Rozdziału 1 niniejszego Regulaminu, jego  głos uważa się za ważny bez dokonania 
wyboru.

2. Za wybranego kandydata uważa się radnego, który uzyskał najw iększą ilość głosów  a ilość ta stanowi 
wymaganą w iększość zgodnie z pkt. 9 rozdziału I tj. 8.

3. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, podczas głosow ania żaden z nich
nie otrzymał wym aganej w iększości głosów przeprow adza się drugą turę głosow ania spośród kandydatów, 
którzy otrzymali dwie najw iększe ilości głosów.

4. jeżeli jeden z kandydatów  otrzym ał w iększą ilość głosów, ale ilość ta nie stanowi wymaganej 
większości, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów otrzym ało rów na ilość głosów 
przeprowadza się w ybory uzupełniające spośród tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania. 
W drugiej turze w yborów  bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów  w pierwszej turze 
głosowania oraz kandydat, który uzyskał najw iększą ilość głosów  w w yborach uzupełniających.

5. Po zakończeniu głosow ania kom isja skrutacyjna ustala wyniki głosow ania i określa:

1) Liczbę obecnych na sesji upraw nionych do głosowania,
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2) Zgłoszone kandydatury,

3) Liczbę głosów  m inim alną konieczną do wyboru,

4) Liczbę radnych, którym w ydano karty do głosowania,

5) Liczbę wyjętych kart do głosow ania z urny(gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, 
którym wydano karty do głosow ania kom isja poda w protokole przypuszczalną przyczynę tej 
niezgodności),

6) Liczbę głosów nieważnych,

7) Liczbę głosów ważnych,

8) Liczbę głosów w ażnie oddanych na poszczególnych kandydatów, i stw ierdza wynik wyborów,

6. Komisja skrutacyjna sporządza protokół.

7. Protokół podpisują w szystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej.

8. Wyniki w yborów  ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej.

Marian Szym czyk
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