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w sprawie:

powołania

Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Opocznie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym I tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zmianami: z 2013r. poz. 645,
poz. 1318, z 20 l 4r. poz. 379, poz. 1072 I oraz § 63 ust. 1 Statutu Gminy Opoczno I
Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2003r. Nr 30, poz. 320 ze zmianami: z 2007r. Nr 122 poz. 1099,
z 2009r. Nr 384, poz. 3367, z 2012r. poz. 2237, z 2014r. poz. 1974, poz. 2723,
poz. 3281 /,Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania
nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie w składzie:
1) Radny/a
2) Radny/a
3) Radny/a
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§ 2. Przyjmuje się regulamin głosowania prowadzonego przez Komisję
Skrutacyjną, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
· § 3.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opocznie

.............................
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Załącznik

nr I
do uchwały nr I I 3 I 14
z dnia I grudnia 2014r.

REGULAMIN GŁOSOWANIA
PROWADZONEGO PRZEZ KOMISJĘ SKRUTACYJNĄ
w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie.

1. Komisja w oparciu o listę obecności i ilość radnych na sali, stwierdza
wymagane przez art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym qworum,
czyli nie mniejszą obecność niż 11 osób.
2. Głosowanie odbywa się na kartach przygotowanych przez Komisję
Skrutacyjną, ostemplowanych pieczęcią urzędową Rady Miejskiej
w Opocznie.
3. Wyborca głosuje, stawiając znak „X" w kratce z lewej strony nazwiska
przy co najwyżej dwóch nazwiskach kandydatów.
4. GŁOS UZNAJE SIĘ ZA NIEWAŻNY, gdy:
- karta do głosowania jest całkowicie przerwana,
- jeżeli znak „X" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk więcej
niż dwóch kandydatów.
5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw,
albo poczynienie innych dopisków poza kratką, nie wpływa na ważność
oddanego głosu.
6. Za głos wstrzymujący uważa się kartę, na której brak znaku „X".
7. Jeśli w wyniku głosowania kilku kandydatów uzyska równą ilość głosów,
Przewodniczący obrad zarządza ponowne głosowanie między tymi
kandydatami, którzy uzyskali równą największą liczbę głosów.
8. Gdy przy ponownym głosowaniu kandydaci znów otrzymają równą ilość
głosów Przewodniczący obrad uruchamia procedurę wyboru od początku.
9. Liczenie głosów oraz wypełnienie protokołu odbywa się na sali obrad.
1O. Wynik wyboru ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznając
Radę z protokołem.
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