
UCHWAŁA NR I/1/2018
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia sposobu głosowania dla wyboru 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina

Na podstawie § 28 ust. 1 Uchwały Nr XLII/317/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 października 2018r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bestwina (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r. poz. 6386)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady i jednego 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina w następującym składzie:

1) Radosław Mróz

2) Małgorzata Łukoś

3) Magdalena Wizner-Wilczek

§ 2. 1. Głosowanie jest tajne i odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych odrębnie dla 
wyboru Przewodniczącego Rady i wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Kandydaci umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.

3. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem 
czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty pieczęcią Rady Gminy i rozdaje je radnym.

§ 3. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, według 
listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzucają do niej karty do głosowania.

§ 4. 1. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się spośród radnych obecnych na sesji.

2. Liczba kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady jest nieograniczona, przy czym każdy 
z kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata wyboru dokonuje się w ten sposób, że:

1) podkreślenie słowa „TAK" przy nazwisku kandydata oznacza głos "za"

2) podkreślenie słowa „NIE" przy nazwisku kandydata oznacza głos "przeciw",

3) pozostawienie obu słów bez podkreślenia lub podkreślenie obu słów przy nazwisku kandydata oznacza głos 
„nieważny”.

4. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów wyboru dokonuje się w ten sposób, że:

1) postawienie znaku X w kratce przy nazwisku jednego kandydata oznacza głos „za",

2) brak znaku X na karcie do głosowania lub postawienie więcej niż jednego znaku X na karcie do głosowania 
oznacza głos „nieważny”.

§ 5. 1. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje się spośród radnych obecnych na sesji.

2. Liczba kandydatów do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady jest nieograniczona, przy czym 
każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady odbywa się przy użyciu jednej karty do głosowania.

4. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata wyboru dokonuje się w ten sposób, że:

1) podkreślenie słowa „TAK" przy nazwisku kandydata oznacza głos "za"

2) podkreślenie słowa „NIE" przy nazwisku kandydata oznacza głos "przeciw",
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3) pozostawienie obu słów bez podkreślenia lub podkreślenie obu słów przy nazwisku kandydata oznacza głos 
„nieważny”.

5. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów wyboru dokonuje się w ten sposób, że:

1) postawienie znaku X w kratce przy nazwisku jednego kandydata oznacza głos „za",

2) brak znaku X na karcie do głosowania lub postawienie więcej niż jednego znaku X na karcie do głosowania 
oznacza głos „nieważny”.

§ 6. 1. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi.

2. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza 
protokół.

2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji.

4. W przypadku nie uzyskania bezwzględnej ilości głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady Gminy przez kandydata na Przewodniczącego Rady lub kandydata na Wiceprzewodniczącego 
Rady głosowanie powtarza się.

§ 8. 1. Komisja Skrutacyjna sporządza odrębne protokoły

1) dla wyboru Przewodniczącego Rady, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik 
głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia 
procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prowadzący Obrady

mgr Jerzy Stanclik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/1/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 22 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ

spisany w dniu ………………………… 2018 r. przez Komisję Skrutacyjną

powołaną do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Radny/a  …………………………………………… – przewodniczący/a komisji

2. Radny/a  …………………………………………… – członek komisji

3. Radny/a  …………………………………………… – członek komisji.

Komisja stwierdza co następuje:

1. Na stan osobowy 15 radnych Rady Gminy Bestwina  obecnych jest …… radnych tj. …… % składu 
osobowego Rady. Istnieje więc wymagane quorum – obecność co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2. Karty do głosowania zawierają nazwiska zgodnie z nazwiskami kandydatów podanymi radnym na sesji.

3. W głosowaniu wzięło udział / oddało kart do głosowania … radnych

Głosów ważnych oddano ……

Głosów nieważnych oddano ……

4. Ważne oddane głosy otrzymali kandydaci:

1) w przypadku zgłoszenia jednego kandydata*

……………………………… „za” …… „przeciw” ……

2) w przypadku zgłoszenia  większej ilości kandydatów*

………………………………………… ilość głosów „za” ……

ilość głosów „przeciw” ……

………………………………………… ilość głosów „za” ……

ilość głosów „przeciw” ……

5. Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady 
Gminy Bestwina został/a  wybrany/a Pan/Pani …......………………………………………………….

Podpisy członków komisji:

1. …………………………………….

2. …………………………………….

3. …………………………………….
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/1/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 22 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ

spisany w dniu ………………………… 2018 r. przez Komisję Skrutacyjną

powołaną do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Radny/a  …………………………………………… – przewodniczący/a komisji

2. Radny/a  …………………………………………… – członek komisji

3. Radny/a  …………………………………………… – członek komisji.

Komisja stwierdza co następuje:

1. Na stan osobowy 15 radnych Rady Gminy Bestwina  obecnych jest …… radnych tj. …… % składu 
osobowego Rady. Istnieje więc wymagane quorum – obecność co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2. Karty do głosowania zawierają nazwiska zgodnie z nazwiskami kandydatów podanymi radnym na sesji.

3. W głosowaniu wzięło udział / oddało kart do głosowania … radnych

Głosów ważnych oddano ……

Głosów nieważnych oddano ……

4. Ważne oddane głosy otrzymali kandydaci:

1) w przypadku zgłoszenia jednego kandydata*

……………………………… „za” …… „przeciw” ……

2) w przypadku zgłoszenia  większej ilości kandydatów*

………………………………………… ilość głosów „za” ……

ilość głosów „przeciw” ……

………………………………………… ilość głosów „za” ……

ilość głosów „przeciw” ……

5. Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Bestwina został/a  wybrany/a Pan/Pani …………………………………………………….......

Podpisy członków komisji:

1. …………………………………….

2. …………………………………….

3. …………………………………….
* niepotrzebne skreślić

Id: A4650FC5-159A-43E2-B242-61DF08D53314. Podpisany Strona 1




