
UCHWAŁA Nr I/1/10 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 2 grudnia 2010 roku 
 
w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy i Miasta. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
 
 
     Rada Gminy i Miasta 
     uchwala, co następuje : 
 
§ 1. 1. Głosowanie jest tajne, radni głosują na kartkach do głosowania opatrzonych pieczęcią 

rady gminy i miasta. 
2. Za glosy ważne uznaje się oddane na kartkach do głosowania, na których postawiono znak 

„X” w kratce obok nazwiska jednego kandydata.  
3. Za glosy nieważne uznaje się te, które oddane są na kartach bez pieczęci rady gminy, oraz 

te na których postawiono znak „X” w kratce obok nazwisk wszystkich kandydatów, nie 
postawiono znaku „X” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata lub postawiono znak 
„X” w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata.  

 
§ 2. 1. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy 

ustawowego składu rady gminy. 
2. Gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równa liczbę głosów, głosowanie należy 

powtórzyć. 
 
§ 3. 1. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym wybrana 

spośród radnych w głosowaniu jawnym. 
2. Przewodniczącego komisji- komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie 
3. Członek komisji nie może być kandydatem na przewodniczącego rady gminy. 
 
§ 4.1. Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna umieszczając na nich nazwiska 

i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej i opatruje je pieczęcią rady gminy i miasta. 
2. Dla zebrania głosów komisja posługuje się urną, do której po jej zapieczętowaniu wrzucane 
    są na sali obrad karty do głosowania przez kolejno wyczytanych radnych. 
3. Po zakończeniu głosowania komisja ustala wyniki głosowania. 
4. Komisja sporządza protokół z glosowania, który powinien zawierać następujące dane: 
1) skład komisji skrutacyjnej 
2) określenie rodzaju przeprowadzonego wyboru 
3) imiona i nazwiska kandydatów 
4) podanie liczby: 
 a) oddanych głosów 
 b) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów 
 c) głosów nieważnych 
5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej, a odczytuje go na sali obrad 
    przewodniczący komisji, lub wyznaczony przez niego członek komisji. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Sesji 

 
  Eugeniusz Kałużny 


