UCHWAŁA NR I/1/14
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru Przewodniczącego
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. 645; z 2014 zm. poz. 379, poz.1072) oraz
§ 12 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Zduńskowolskiego (Dz.U. Województwa Łódzkiego z dnia
17 stycznia 2014 r. poz. 213) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:
§

1.

Ustala

się

Regulamin

wyboru

Przewodniczącego

Rady

Powiatu

Zduńskowolskiego w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący obrad
Radny Senior

Janusz Kochelski

Załącznik do Uchwały Nr I/1/14
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 27 listopada 2014 r.

REGULAMIN
WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
I. Zasady ogólne.
1. Niniejszy Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego ma
moc obowiązującą na sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 27 listopada 2014 r.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbywa się zgodnie z art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Zduńskowolskiego (Dz.U.
Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2014 r. poz. 213).
3. Rada Powiatu Zduńskowolskiego wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady
Powiatu spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania.
5. Kandydaci na Przewodniczącego Rady Powiatu umieszczeni są na karcie do głosowania
w porządku alfabetycznym.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu przeprowadza 3 osobowa Komisja Skrutacyjna,
wybrana spośród Radnych Rady Powiatu na sesji.
7. Po ustaleniu liczby kandydatów przez Radę Powiatu Komisja Skrutacyjna sporządza
karty do głosowania i następnie rozdaje je Radnym.
8. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” na karcie z prawej strony przy
nazwisku kandydata na Przewodniczącego Rady.
9. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie nazwiska Radnego, który podchodzi do urny
i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do urny kartę do głosowania.
10. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu następuje bezwzględna większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu.

II.

Ustalenie wyników głosowania.

1. Ważność głosu:

a) głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak „X” przy
więcej niż jednym nazwisku kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu,
b) nieważne są również karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone,
c) jeżeli na karcie do głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Powiatu wyborca
nie umieścił znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób
niezgodny z pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jego głos uznaje się za ważny bez dokonania
wyboru.
2. Za wybranego na Przewodniczącego Rady uznaje się kandydata, który otrzymał
najwięcej ważnie oddanych głosów a ilość tych głosów stanowi wymaganą większość
zgodnie z pkt. 10 rozdz. I. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową
liczbę najwięcej oddanych głosów przeprowadza się ponownie wybory i głosowanie
spośród tych kandydatów.
3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości zgodnie
z rozdz. I. pkt. 10 a kandydatów było 3 lub więcej, przeprowadza się ponowną turę
głosowania spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
4. W przypadku przeprowadzanej ponownej tury głosowania niniejszy Regulamin stosuje
się odpowiednio.
5. W przypadku, gdy kandydatów było dwóch i w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał
wymaganej większości przeprowadza się drugą turę głosowania na kandydata, który
otrzymał największą ilość głosów wg zasad właściwych do zgłaszania tylko jednego
kandydata (rozdz. III).
6. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości i kolejne tury
głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia, zarządza się ponownie wybory.
7. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i określa:
1/ liczbę obecnych na sesji Radnych i uprawnionych do głosowania,
2/ zgłoszone kandydatury,
3/ liczbę głosów minimalną konieczną do wyboru zgodnie z pkt. 10 rozdz. I niniejszego
Regulaminu,
4/ liczbę Radnych, którym wydano karty do głosowania,
5/ liczbę oddanych głosów (gdy liczba oddanych głosów różniła się od liczby osób, którym
wydano karty do głosowania, Komisja poda w protokole przypuszczalną przyczynę
niezgodności),
6/ liczbę głosów nieważnych,
7/ liczbę głosów ważnych,
8/ liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru,
9/ liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów, a nadto stwierdza wynik
wyborów.

Komisja Skrutacyjna sporządza protokół. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład Komisji Skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

III.

Zgłoszenie jednego kandydata.

W przypadku zgłoszenia jednego kandydata w przepisach rozdz. I i II niniejszego
Regulaminu należy dokonać następujących zmian.
1. Rozdz. I. pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „Radny dokonuje wyboru poprzez podkreślenie
słowa „TAK” lub „NIE” z prawej strony nazwiska kandydata opowiadając się w ten sposób za
wyborem (podkreślając słowo „TAK”) lub przeciwko wyborowi (podkreślając słowo „NIE”).”;
2. Rozdz. II. pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ważność głosu:
a/ głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania podkreślono jednocześnie
słowo „TAK” i „NIE”,
b/ nieważne są również karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone,
c/ jeżeli na karcie do głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Powiatu wyborca
nie podkreślił ani słowa „TAK” ani słowa „NIE” lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z pkt 8
rozdz. I niniejszego Regulaminu; jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.”;
3. Rozdz. II pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Za wybranego kandydata uważa się osobę, która
uzyskała więcej głosów za wyborem (podkreślone słowo „TAK”) niż przeciw (podkreślone
słowo „NIE”) a ilość tych głosów stanowi wymagana większość zgodnie z pkt. 10 rozdz. I.”;
4. Rozdz. II. pkt. 3 skreśla się;
5. Rozdz. II pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma wymaganej
większości głosów, przeprowadza się ponownie wybory.”;
6. Rozdz. II pkt. 5 i 6 skreśla się;
7. Rozdz. II pkt. 7 ppkt. 9 otrzymuje brzmienie: ”Liczbę głosów ważnych za wyborem
kandydata”,
oraz dodaje się ppkt. 10 o brzmieniu: „Liczbę głosów ważnych przeciw wyborowi kandydata,
a nadto stwierdza wynik wyborów.”.

