
u UCHWALANR1/1/14 
' i RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 28 listopada 2014 r. 

w sprawie przyj^cia regulaminu glosowania wyboru przewodnicz^cego 
i wiceprzewodniczqcego Rady Gminy Zapolice. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (t.j . 
Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014 r., poz. 379, poz.1072), uchwaia si?, 
CO nast?puje: 

§1. Przyjmuje si? regulamin glosowania wyboru przewodnicz^cego i wiceprzewodnicz^cego 
Rady Gminy Zapolice zgodnie z brzmieniem zalqcznika do niniejszej uchwaly. 

§2. Traci moc Uchwaia Nr 1/1/10 Rady Gminy Zapolice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
przyj?cia regulaminu wyboru przewodniczqcego i wiceprzewodniczqcego Rady Gminy 
Zapolice. 

§3. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

§4. Uchwaia podlega ogioszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w Urz?dzie 
Gminy Zapolice i zamieszczenie na stronach internetowych Urz?du Gminy Zapolice. 



Zal^cznik do Uchwaly Nr 1/1/14 

Rady Gminy Zapolice 

z dnia 28 listopada 2014 r. 

Regulamin glosowania wyboru przewodnicztjcego i wiceprzewodniczf}cego Rady Gminy Zapolice. 

I. Zasady glosowania: 

1) Niniejszy regulamin glosowania ma zastosowanie podczas wyborow przewodnicz^cego 
i wiceprzewodnicz^cego Rady Gminy Zapolice. 

2) Rada Gminy wybiera przewodnicz^cego i wiceprzewodnicz^cego rady ze swego grona, sposrod 
nieograniczonej liczby kandydatow. Prawo zgloszenia kandydatow ma kazdy czlonek rady gminy. 

3) Giosowanie jest tajne i odbywa si? za pomoc^ kart do glosowania. 

4) Kandydaci na przewodnicz^cego i wiceprzewodniczqcego rady gminy umieszczani ŝ  na karcie 
do glosowania w porz^dku alfabetycznym. Obok kazdego nazwiska z prawej strony widnieje kratka. 

5) Giosowanie przeprowadza 3- osobowa komisja skrutacyjna, wybrana sposrod czlonkow rady gminy. 

6) Po ustaleniu listy kandydatow przez rad?, komisja skrutacyjna sporzfjdza karty do glosowania i rozdaje 
je radnym. 

7) Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x" w kratce z prawej strony nazwiska kandydata, 
opowiadaj^c si? w ten sposob za wyborem tego kandydata na przewodnicz^cego 
(wiceprzewodnicz^cego) rady gminy. 

8) Giosowanie odbywa si? poprzez wywolanie nazwiska radnego (wg listy obecnosci), ktory podchodzi 
do urny i w obecnosci komisji skrutacyjnej wrzuca do urny kart? do glosowania. 

9) Wybor przewodnicz^cego ( wiceprzewodnicz^cego) rady gminy nast?puje bezwzgl?dn^ wi?kszosci^ 
glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady. 

I I . Ustalenie wynikow glosowania: 

1) Waznosc glosu: 

a) glos uwaza si? za niewazny, jezeli na karcie do glosowania postawiono znaki „x" jednoczesnie 
w wi?cej niz jednej kratce; 

b) niewazne ŝ  rowniez karty do glosowania inne niz urz?dowo ustalone oraz karty calkowicie 
przedarte; 

c) glos uwaza si? za niewazny, jezeli na karcie do glosowania w wyborach na przewodnicz^cego 
(wiceprzewodnicz^cego) rady gminy radny nie postawil znaku „x" w kartce obok nazwiska zadnego 
kandydata. 

2) Za wybranego kandydata uwaza si? radnego, ktory uzyskal najwi?kszq ilosc glosow , a ilosc ta stanowi 
wymaganq wi?kszosc zgodnie z pkt.9 rozdz. I . 



3) W przypadku, gdy zgloszono wi?cej niz dwoch kandydatow, a podczas glosowania zaden z nicli 
nie otrzymal wymaganej wi^kszosci glosow (zgodnie z pkt.9 rozdz. I) przeprowadza si? drug^ tur? 
glosowania sposrod kandydatow, ktorzy otrzymali kolejno dwie najwi?ksze ilosci glosow. 

4) Jezeli jeden z kandydatow otrzymal najwi?ksz^ ilosc glosow, ale ilosc ta nie stanowi wymaganej 
wi?kszosci, o ktorej mowa vv pkt. 9 rozdz. 1, a w nast?pnej kolejnosci dwoch lub wi?cej kandydatow 
otrzymalo rown^ ilosc glosow przeprowadza si? wybory uzupelniaj^ce sposrod tych kandydatow, 
a nast?pnie drug^ tur? glosowania . W drugiej turze wyborow bierze udziat kandydat , ktory uzyskal 
najwi?ksz£| ilosc glosow w pierwszej turze glosowania oraz kandydat, ktory uzyskal najwi?ksz^ ilosc 
glosow w wyborach uzupelniaj^cycli . 

5) Po zakonczeniu glosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki glosowania i okresla: 

a) liczb? obecnych na sesji uprawnionycli do glosowania, 

b) zgloszone kandydatury, 

c) liczb? glosow minimain^ konieczn^ do wyboru zgodnie z pkt.9 rozdz. I niniejszego regulaminu, 

d) liczb? radnych, ktorym wydano karty do glosowania, 

e) liczb? wyj?tych kart do glosowania z urny, ( gdyby liczba kart wyj?tych z urny roznila si? si? 
od liczby osob , ktorym wydano karty do glosowania komisja poda w protokole przypuszczaln^ 
przyczyn? tej niezgodnosci), 

f) liczb? glosow niewaznych, 

g) liczb? glosow waznych, 

h) liczb? glosow waznie oddanych na poszczegolnych kandydatow, a nadto stwierdza wynik 
wyborow. 

6) Komisja skrutacyjna sporzqdza protokol. 

7) Protokol podpisuj^ wszystkie osoby wchodz^ce w sklad komisji skrutacyjnej. 

8) Wyniki wyborow oglasza przewodnicz^cy komisji skrutacyjnej. 

I I I . Zgloszenie jednego kandydata. 

W przypadku zgloszenia jednego kandydata w przepisach rozdz. I i II niniejszego Regulaminu 
nalezy dokonac nast?puJ4cych zmian: 

1) Rozdzial I pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Na karcie do glosowania z prawej strony obok nazwiska 
kandydata na przewodnicz^cego (wiceprzewodniczqcego) rady gminy widnieje dwa slowa „TAK", 
„NIE" ." 

2) Rozdzial I pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Radny dokonuje wyboru poprzez podkreslenie slowa „TAK", lub 
„NIE" z prawej strony nazwiska kandydata opowiadaJ£jc si? w ten sposob za wyborem (podkreslaj^c 
slowo „TAK")lub przeciwko wyborowi (podkreslaj^c slowo „NIE")." 

3) Rozdzial II pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Waznosc glosu: 

a) glos uwaza si? za niewazny, jezeli na karcie do glosowania podkreslono jednoczesnie slowa „TAK" 
i „NIE"; 



b) niewazne rowniez karty do glosowania inne niz iirz^dowo ustalone oraz karty calkowicie 
przedarte, 

c) glos uwaza si? za niewazny, jezeli na karcie do glosowania w wyborach na przewodnicz^cego 
(wiceprzewodnicz^cego) rady gminy radny nie podkreslil ani slowa „TAK" ani slowa „N1E"." 

4) Rozdzial II pkt 2otrzymuje brzmienie : „Za wybranego kandydata uwaza si? osob?, ktora uzyskala 
wi?cej glosow za wyborem (podkreslajqc slowo „TAK") niz przeciw (podkreslone slowo „NIE") a ilosc 
tych glosow stanowi wymaganq wi?kszosc zgodnie z pkt9 rozdz. I " . 

5) Rozdzial 11 pkt. 3 skresla si?. 

6) Rozdzial II pkt 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma wymaganej wi?kszosci 
glosow, przeprowadza si? ponownie wybory". 

7) Rozdzial II pkt 5 ppkt 8 otrzymuje brzmienie : 

„Liczb? glosow waznych za wyborem kandydata", oraz dodaje si? ppkt. 9 o brzmieniu: 
" Liczb? glosow waznych przeciw wyborowi kandydata, a nadto stwierdza wynik wyborow". 


