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Uchwala ~r 1.1.2018 

Rady Gmi y Słubice 


z dnia 20 list pada 2018 r. 

,, 

w sprawie: 	 przyjęcia Regulaminu głos~wania w wyborach Przewodniczącego Rady 
Gminy Słubice 

, 
Na podstawie art. 19 ust l ustav.tY z dnia 8. marca 1990 r, o samorządzie 

gminnym (~, Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze ~l) uchwala się: 

, 
REG1JLAM[I; 

glosowania w wyborach Przewodnic~o Rady Gminy Słubice przeprowadzonego 
nasesji w dni~ 20 listopada 2018 r. 

,, 
~ozdziaII 

Pn<pisy ogólne 

§1 
, 

l, 	 Przewodniczącego Rady Gminy Słu~ice radni wyb:eraj ą ze swego grona spośród 
nieograrUczonej liczby kandydatów, w gł SOWarllU tajnym. 

2. 	 Glosowanie przeprowadza wybrana sp śród mdnyeh Komisja Skrutaeyjna, w składzie co 
najmniej 3-<Jsobowym. I 

3. 	 W skład Komisji Skrutacyjnej nie mbże wejść kandydat na Przewodniczącego Rady 
Gminy. 

• 
 §2 


Pru'NO zgłaszania kandydatów przysługuje ra4lnemu i grupie radnych. 
,, 
! §3 

1. 	 Głosowanie odbywa się przy pomocy k~ do głooowa.'1ia. 
2 	 Karty do głosowania sporządza i rozdaje iradnym Komisja Skrutacyjna po ustalemu prlcz 

Rru:U; listy radnych, którzy kandydują na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. 	 Karty opatrzone są pieczątką Rady Gm"t Słubice. 

!łI 

1. 	 OłosoVf-arue odbywa się na sesji poprzez '\<:"\\'ołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg 
listy obeenoścl, nazwiska radnego, któ~y podchodzi do umy i w obecności Komisji 
Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. 

2. 	 Podczas głosowania na sali znajduje się parawan lub inne urządzenie umozliwiające 
radnym tajne (dyskretne) dokonanie v,.yboru kandydata na karcie do głosowania. 

:Zmia."Iy ustawy opublikowano w Dz. U, z 2018 f., poz. 1000, poz. 1349 i póz. 1432. 

http:ustav.tY


§S 
i 

1. 	 Po prl.ep!Owadzeniu głosowania Komis~a Skrutacyjna ustala \.\'Yuiki głosowania i sporządza 
protokół. : 

2 Protokół podpisują osoby wchodzące w sjJad Komisji Sk.tutacxjn_j. 
3, 	 Wyniki "W)'horów ogłasza przewodnic~cy Komisji Sk:'1ltacyjnej poprzez 

odczytanie protokołu na sesji. ' 

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy: następuje bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej poloowy ustawO\'lego ~kładu Rady. 

I 
, 

$..zdzial II 

• Zasady glosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata 

§7 

Karty do głosowania sporządzone wedłhg jednolitej formy zawierają brzmienie: .,Karta 
do 	 glosowania w wyborach Przew-o~niczącego Rady Gminy Slubice" oraz pytanie 
"Czyjesteś za wyborem radnego (imię: i nazwisku kandydat-,J) na Przewodniczącego 
Rady Gminy Słubice? ". Obok nazwiska! z lewej strony umieszcza się dwie jednakowe kratki: 
jedna nad \V)TaZem ,\tak'\ druga nad v.lyraz~ "nie". 

§S 
1. 	 Radny dokonuje wyboru poprzez pos1awienie znaku "x" w kratce nad wyrazem "tak" 

opowiadając się w ten sposób za \.Vyborem., lub w kratce nad v,']Tazem •.rue". opowiadając się 
w ten sposób przeciwko wyboro\\-, teg4kandydata. 

2, 	 Jezeli radny na karcie do głosowania: ' 
a) postawi znak nx!l jednocześnie \v kratce nad wyrazem "tak" ~ jak i w kratce nad I 

"\.\>yrazem ,,nie"; 

b) nie postawił znaku ,,x" w kratce ant nad 'W)'razem "takt! ani nad \.yyrazem "rue"~ 

e) wypełnił kartę w sposób niezgodny ust. l 

~ jego głos uwaźa się za ruewa:Zny. , 


3. 	 Karty 'ń')'jęte z urny niesporządzone pr;zez Komisje Skrutacyjną są kartami rueW3Żnymi. 
4. 	 Kart całkowicie przedattych Komisja Sk.tutacyjna nie bierze pod uwagę. 

§9 

Kandydata tui Przewodniczącego Rady uważa się za wybranego, jeZeH w głosowaniu uzyskał 
ilość głosów przc\.Vyższającą połowę 1iczb~ radnych obecnych na sesji, z zastrzeteruem § 6. 

! 

§lO 

l. 	 \V protokoJe, Komisja Skrutacyjna qkreśla co najmniej: 
1) liczbę radnych obecnych na se~1~ uprawnionych do głosowania; 
2) imię i nazwisko zgłoszonego kandrdata; 
3) liczbę głosów minimalną, koniccZ\1ą do wa:lnego wyboru, zgodnie § 6 Regulaminu; 
4) liczbę radnych, którym wydano km1y do glosowania; 
5) liczbę kar! wyjętych z urny (gdyby liczba kart ",,,jętych z urny różniła się od liczby 
osób. którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną 
przyczynę tej niezgodności); w t;rm liczbę kart nlewatnych; 

I 



6) liczbę głosów niewaŻllych: 


7J liczbę głosów ważnych; , 

8) liczbę głosów ważnych oddanych zaiWY,borem kand~data; 

9) liczbę !!losów ważnych oddanych PI1'eclw wyboroWi !Gmdydata 

.- a nadto stwierdza wynik wybotów, tzn. czy kandydat uzyskał vlystarczającą 

liczbęgłosów, o kt6rej mowa w pkt 3. : 


2. 	 Komisja odnotowuje w protokole w4zelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpłyvi 
nawynik głosowania oraz zastrĄe:tenia zgłoszone przez członków Komisji 
Skrutacyjnejodnoszące się do narus~enia procedury w trakcie głosowania, obliczania 
głosów lubsporządzania protokołu. : I 

3. 	 Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgoduie z I 
brzmieniemzałącznika nr l do uchwał}:. I 

R.d.Jziallll 

• Zasady glooowania w przypadku .gł....nia CQ najmniej dwóch kandydatów 

§ll 

Karty do głoso'\ł.'aIlia spoI7.ądzone wed.łUg jednontej formy zawierają brzmienie: r1Karta do , 
głosowania w wyborach przewodniCZlfego Rady Gminy Słubice" oraz zamieszczone w 
kolejności alfabetycznej imiona i na;?;wiska radnych zgłoszonych na kandydatów na 
Przewodnicu;.cego Rady Gminy. Obok~ każdego nazw:ska z lewej strony umieszcza się 
jednakową kratkę, 

§12 

l. 	 Radni dokonują l,v?,bo~u pop~ez po~tawienie z?ak:u "x" w jednej kratce, obok nazwiska l' 

kandydata, opowIadając SIl!, w; ten sposob za wyborem tego k-'IDdydata na 
Przcwodniczącego Rady. ' i 

• 2 Jeżcll radny na karcie do głosowan,ia: , 

1) postav.'i znak. ,,x'! w v.'ięcej ruz je4ej kratce; 

2) nie postawił znaku ,,x" w kratce o~ok nazwiska źadnego kandydata; 

3) wypełni! kartę w sposób niezgocltf z ust. I 

- głOS taki uważa się za ruewamy. ; 


3. Karty WJjęte z urny. niesporr.ądzone f.rzez Komisję SkrutacyjfUł, są kartami niewaWymi, 
4, Kart całkowicie przedartych Komisju;Skrutacyjna nie bierze pod uwagę. 

§13 

~a, \'t')'branego na P~ze,,:,odniczącego. ~dy uWaZa się kandydata, .!Góry uzyska~ najwięksZą /' 
Ilość głosów, przewyzszaJącą połowę ltcfby radnych obecnych na sesJl, z zastrzeżenIem § 6. 

, 

§14 

1 
1. 	 W przypadku, gdy zgłoszono więce~ niż dwóch kandydaw\Ąo\ a w głosowaniu żaden z nich: 

nie otrzymał v,ymaganej większości );losów, zgodnie z § 6 Regulaminu, przeprowadza się II 
tuty głosowania spośród kandydatóWi którzy otr'Lyrnali kolejno dwie nąj\\i~ksze ilości głoooW' 
lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość !!losów. 

2, 	 Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą Hość głosów ale ilość ta nie 
stanowh'lymagan~i większości, o której mowa w § 6, a w następnej ko)ejnościdwóch 
lub więcej kandydatów otrzymało róv.ną iloŚĆ głosów, przeprowadZll siędodatkowe 



glosowanie na tych kandydatów, a nast$>nie II turę głosowania, o której mowaw ust. L W II 
turze głosowania bierze udział kandy~at który uzyskał największą ilośćgłosów w l turze 
glosowania oraz kandydat. który ,uzyskał największą ilość głosów wgłosowaniu 
dodatkowym.W dodalłrowym glosowarou oraz w II turze glosowania Regulamin stosuje 
sięodpowiednio. i 

3, 	 W przypadku braku rozstrzygnięcia;. mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania. 
przeprowadza się ponowne wybory łącZnie z ponownym zgłaszaniem kandydatów. 

§ł5 

l. 	Do protokołu Komisji Skrutacyjnej mają ':mstosowarue postanowienia §I O ust 1 i ust2. 
2, 	Ustala się wzór protokołu Z przep1owadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem 

zab!cznika nr 2 do uchwały. . 

• 
)łozdziałlV 

Posta~wienia końcowe 
I 	 I 

I 	 §16 I' 

Uchwała wchodzi w życie z dniem po~jęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tabJicy ogłoszeń U~u Gminy Słubice oraz zamieszczeniu w BlP. i 

Przewodniczący obrad 
Radny Senior , 

• 	 Sfillul1o.J $'lJY>1c<+il/c/I· 
Stanisław Szymański , 



Załącznik Nr l 
do uchv.'aly nr 1.1.2018 
Rady Gminy Słubice 
z dnia 20 listopada 20 l g ,. 

Protokół 
z ustalenia wyników glosowania w wyqorach przewodniczącego Rady Gminy Słubice 

sporządzony n. sesji wdniu 20 lisIopada 20l8r, 

Komisja skrutacyjna w składzie: 

I) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. radny .... ,.................... , ...... , .......... , ..... " ... ,.. ,... " .......... ; 

(imię, imiona i naz\visko) 

2) członek Komisji Skrutacyjnej· radny ........ , ............... , .................... , .. , ...................................... ; 
3) członek Komisji Slautac)jnej • radny ......... J, ... ,.....................,......................."........................ ; 

e po 'N)'~ęciu kart z wny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje: 

L Liczba radnych Rady Gminy Słubice obec'1Ych na sesji uprawnionych do glosowania: ............ . 
2 Na Pn:ewodniczącego Rady Gminy Słubicf ?głoszono kandydaturę radnego: 

,
••••• ,. ... , ,_ ••••••••••••• ,. ................... " .••.••• ", j ........ " ••.• o .... , ",' ......... , ••• ....... ••
••••••• ,_ 0.0 ' , 

(imię. imipna i nazv.'isko) 

l M2~na llczba gło~ów do dokonania warnego wyboru Przev.'Odniczącego Rady, zgod:1ie 
z § 6 ucnwaly) Y,)'D.OSl: I ........ " ...... 

4. 	 Liczba radnych, którym wydano kalj)' do glosowania: ................. 

5. 	 Liezba kllń wyjętych z urny .................... ilbść kart wyjętych z urny różni się od liczby osób. 


któr:;m wydano karty do głosowania. przyjlaszczalnie z powodu ...... "..." ......... " .........".."." 


6. 	 Liezba kart nieważnych 
7. 	 Liezba głosów nieważnych: 


Liczba głosów wd.Żr1ych:
• & 
9, Lkzba głosów \\--amie oddanych za wytlorem kandydata: "".o"" .• ,..."" 

lO. Liczba głosów ważme oddanych przeciw ~boro"i kandydata: .... " .... " ........... ". 

Wobec pcwyższego, Komisja Skrutacyjna ~twierdza, że kandydat, radny 

I,H 	. kał' . ,1", . l' bęl ł . ................", ........ ", ............" .... " .•.. " ....... uzys!Kalinte uzys n1ITillIl........jnCj łez y g OBOW 
(i.Ilię. imiona i nazwisko) , 

, 

określona!nej w pkt 3 i został/nie został wybrfny na Przewodniczącego Rady Gminy Słubice. 
• 

Ponadto Komisja stwierdza, ze podczas głosownia zaszły następujące okoliczności, które 
mogły mieć wpływ na waxTIOŚĆ głosowan~a: ................... , ....................... ., ............ " ........ ., ......... .. 

~a tym protokół zakończono i podpisano: 	 ) 


I 

1) P!Lewodniczący Komisji Skrutacyjnej: 

2) Członek Komisji Skrutacyjnej 

3) C:donek Komisji Skrutacyjnej 




Załącznik Nr 2 
do uchwały nr L 1.2018 
Rady Gminy Słubice 
z dnia 20 listopada 2018 r. 

, 
Prłtokó! 


z ustalenia wyników głosowania w wybo~ch przewodniczącego Rady Gminy Słubice 

'porządzony na .esji wjdniu 20 listopada 2018 r. 


Komisja skrutacyjna w składzie: 

• 
I. Przewodniczący Komisji SkrutacJjnej -~adny

I (imię, imlona i nazwisko) 
1. członek Komisji Skrutacyjnej - radny ,! 
2. członek Komisji SkrutacJjnej - radny . 

i 

po \V}:ięciu kart zurny i ich pr.leliczemu stwierdzt co nc.stępuje: 


L Liczba radnych Rady Gminy Słubice obecuyh na sesji upt".twr:ionych do głosowania: ............ . 
2 Na Przewodniczącego Rady Gminy Słubice ~głoszono knndydatnrę radnych: 

I) ""...""" "".".... " ..... "". ""..... ". ".". " ... 

2) ,,,. ".. . "" ..""" .. ' ...... " .................... . 


J) ". " ......... ""... ""..... " .... "".. " ...... " ...... . 

(imię, imiona i nazwisko) ; 

~~inimalna liczba g:osów do dokonania tażnego "rybom przewodniczącego Rady zgodnie 
z S 6 uchwały wynOSI: ! ".......",,,...._. 
Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: ".." .... "" .... .. 
Liczba kart ""yjętyeh z umy: .. ", ..... " ......... Rb:tnica ilości kart \\'Yjętyeh a liczby osób, którym 
wydano karty do głosowania, powstała ~l.lSZczałnie z powodu , .. ,...................... ,,, ......... ,, .... .. 

Liczba kart niewa.tnych: 

Liczba głosów niewaznycb: 


8. 	 Liczba głosów ważnycb: 
9. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyooru: 
10. Liczba. głosów ważnie oddanych 7.a WYbcrr poszczególnych kandydatów: 

a) oddano glosów .... "" ........... " .... "" ...... "" ...'................. .. 

I 


(imię, imiona i nazwisko) 


b) ...... , ........ "."".................................................... , ................ oddano głosów ............ 

I 

c) ................ " .......... " ........................ " ............ :.............. oddano głosów .......... . 


Wobec pov.)'Zszcgo komisja skrutacyjna stwiJdza, że* 



Wariant! I 
kandyda~ radny .. uzyskał "ymaganą liczbęu.u • .,u••••••• uu••• u •••••• uuuuuuu' ; •••••••••••• • ••••• ·uu····· •• 

(imi~. imiona i nazwiskc{) 
głosów (określoną w pkt 3) i został \.vybrany na ~rl.ewodniczącego Rady Gminy Słubice 

I 

I 
Wariant II I 
żadenz~kandydatów nie uzyskał wymagan~j liczby głosów (określonej w pkt 3) i należy 
przeprowadzić II turt; głosowania spośród kandtydatów: 

b) •..•n 	 l., ....................
.....................................H ................. 


i 
• 	 WariantI1I 

żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej H~zby głosów (określonej w pkt 3) i nalezy 
przeprowadzić dodatkowe głosowanie spośró~,kandydatów: 

b) ........................................ .,••••••••••• •••••••••••••
0.0 .................. 


i 
i 

a następnie II turę głosowania z udziałthn kandydata, który uzyska największą liczbę 
głosów w głosowaniu dodatkowym oraz radn:cgo .. , ....... , .... , ..... , ..... ,., ... " ........ " .. , .... , ... , 

(imię, imiona i nazwisko) 

tj. kandydata, który uzyskał najwjększą liczbęjgłosów w I lUrze głosowania. 


• 
Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głos~wania zaszły/nie'*' zaszły następujące okoliczności, 

które mogły mieć 'ł.'Pływ na ważność głosowria: , .................. , ............................... " ..................... . 


Na tym protokół zakończono l podpisano: 


1) Prl.ewodniczący Komisji Skrutacyjnej I 

I2) Członek Komisji SkrutaC)jnej ........ ,................... ,............ ,... ,.. ,..", .... ,... " ..", ... 


3) Członek Komisji Skrutacyjnej .... , ......."" ....... ,......., .....,."." ...... ,.. -..."., .......... 


* ~ \vlybr.ać właściwy wariant 

I 



I 

i 
• uza!· adnienie 

do Uchwały l.1.20 8 Rady GminySłubice z 
dnia 20 li topada 2018 r. 

i 

Wybór Przewodniczącego Rady ze swojego grona należy do wyłącznej kompetencji 
Rady Gminy Słubice. Rada czyni to be względną większością głosów w obecności co 
najmniej polowy ustawowego składu, w gło owaniu tajnym. 

W celu zatem dokonania wybor Przewodniczącego konieczne jest przyjęeie 
regulaminu głosowania w wyborach radne o na Przewodniczącego Rady Gminy Słubice. 

Mając na uwadze powyższe, podjęc ,e uchwały jest w pełni uzasadnione. 

• 
Przewodniczący obrad 

Radny Senior 

S+OIItI)Qj.J S'<j">tU4tsk,/ 
Stanisław Szymański 

• 



