UCHWAŁA NR I/9/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach członków Zarządu Powiatu Toruńskiego
Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach członków Zarządu Powiatu Toruńskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.

1072.
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Załącznik
do uchwały Nr I/9/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 28.11.2014 r.
REGULAMIN
głosowania w wyborach członków Zarządu Powiatu
przeprowadzonego na sesji w dniu .................... r.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Członków Zarządu Powiatu radni wybierają na wniosek Starosty w głosowaniu
tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.
§2
Zgłoszony kandydat przed głosowaniem wyraŜa zgodę na kandydowanie składając
oświadczenie pisemne, bądź ustne na sesji.
§3
1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
2. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna po
ustaleniu listy kandydatów, zgodnie z wnioskiem Starosty Toruńskiego, którzy
kandydują na stanowisko członka Zarządu Powiatu.
3. Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Powiatu Toruńskiego” .
§4
1. Głosowanie odbywa się na sesji, poprzez wyczytywanie przez członka Komisji
Skrutacyjnej wg listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do
urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania.
2. Podczas głosowania na sali wskazuje się miejsce umoŜliwiające radnym tajne
(dyskretne) dokonanie wyboru kandydatów na kartach do głosowania.
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§5
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.
§6
Wybór członka Zarządu Powiatu następuje zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
Rozdział II
Zasady głosowania
§7
Karty do głosowania, sporządzane wg jednolitej formy, zawierają brzmienie:
"Karta do głosowania w wyborach członków Zarządu Powiatu" oraz pytanie "Czy
jesteś za wyborem na stanowisko członków Zarządu Powiatu:" (podaje się nazwiska
i imiona kandydatów)
1)..........................................................................................
2)...........................................................................................
3)...........................................................................................
Obok nazwiska i imienia z prawej strony umieszcza się dwie jednakowe kratki:
jedna pod wyrazem "tak", druga pod wyrazem "nie".
§8
1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku "x" w kratce pod wyrazem
"tak" opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce pod wyrazem "nie",
opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata.
2. JeŜeli radny na karcie do głosowania:
1) postawi znak "x" jednocześnie w kratce pod wyrazem "tak", jak i w kratce
pod wyrazem "nie";
2) nie postawi znaku "x" w kratce ani pod wyrazem "tak" ani pod wyrazem
"nie";
3) wypełni kartę w sposób niezgodny z ust. 1
- jego głos uwaŜa się za niewaŜny.
3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisje Skrutacyjną oraz karty
całkowicie przedarte są kartami niewaŜnymi.
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§9
Kandydata na członka Zarządu Powiatu uwaŜa się za wybranego, jeŜeli w
głosowaniu uzyskał (zgodnie z § 6 Regulaminu) więcej głosów, znaków "x" w kratce
pod wyrazem "tak" od sumy znaków "x" w kartce pod wyrazem "nie".
§ 10
1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, w którym określa co najmniej:
1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
2) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny róŜniła się od
liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole
przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);
5) liczbę kart niewaŜnych;
6) liczbę głosów waŜnych;
7) liczbę głosów niewaŜnych;
8) liczbę głosów waŜnych oddanych za wyborem kandydata;
9) liczbę głosów waŜnych oddanych przeciw wyborowi kandydata
Punkty od 6 do 9 zestawia się w tabeli licząc kaŜdego kandydata
- a nadto stwierdza wynik wyborów.
2. Komisja, odnotowuje w protokole, wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć
wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeŜenia zgłoszone przez członków Komisji
Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania,
obliczania głosów lub sporządzania protokołu.
3. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem
załącznika do Regulaminu.
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Załącznik
do Regulaminu głosowania
w
wyborach
członków
Zarządu Powiatu
PROTOKÓŁ
z ustalenia wyników głosowania w wyborach członków Zarządu Powiatu
sporządzony na sesji w dniu .................... r.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny .................................................;
2) członek Komisji Skrutacyjnej - radny ............................................................;
3) członek Komisji Skrutacyjnej - radny ...........................................................
(nazwisko i imię, imiona)

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych Rady Powiatu Toruńskiego obecnych na sesji uprawnionych do
głosowania: ....................
2. Na członka Zarządu zgłoszono kandydatury:
1).........................................................................................................
2).........................................................................................................
3).........................................................................................................
(nazwisko i imię, imiona)

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania:
4. Liczba kart wyjętych z urny

....................
....................,

ilość kart wyjętych z urny róŜni się od liczby osób, którym wydano karty do
głosowania, przypuszczalnie z powodu:
...............................................................................................................
..........................................................................................................
5. Liczba kart niewaŜnych
6. Liczba głosów waŜnych
7. Liczba głosów niewaŜnych
8. Liczba głosów waŜnie oddanych za wyborem kandydata:
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9. Liczba głosów waŜnie oddanych przeciw wyborowi kandydata:
Punkty od 6 do 9 zestawia się w tabeli:
Nazwisko i imię, imiona kandydata

6

7

8

9

……………………………………………………………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………

Wobec
powyŜszego,
komisja
skrutacyjna
stwierdza,
Ŝe
kandydat,
............................................................................... uzyskał/nie uzyskał więcej
głosów za wyborem niŜ przeciw wyborowi i został/nie został wybrany na stanowisko
członka Zarządu.
kandydat,
...............................................................................
uzyskał/nie
uzyskał więcej głosów za wyborem niŜ przeciw wyborowi i został/nie został wybrany
na stanowisko członka Zarządu.
kandydat,
...............................................................................
uzyskał/nie
uzyskał więcej głosów za wyborem niŜ przeciw wyborowi i został/nie został wybrany
na stanowisko członka Zarządu

Ponadto Komisja stwierdza, Ŝe podczas głosownia zaszły następujące okoliczności,
które mogły mieć wpływ na waŜność głosowania:
.................................................................................................................
.....................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

....................

2) Członek Komisji Skrutacyjnej

....................

3) Członek Komisji Skrutacyjnej

....................
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