
Załącznik do Uchwały Nr I/1/2010

Rady Gminy Murów z dnia 1 grudnia 2010r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru

 radnego na przewodniczącego Rady Gminy Murów 

R E G U L A M I N

głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Murów 
przeprowadzonego na sesji Rady Gminy Murów w dniu 01.12.2010 r.

§ 1
1. Rada  Gminy  Murów  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego  Rady  spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród radnych.

§ 2
1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania,  na których widnieje napis: 

„Karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Gminy Murów” oraz 
pytanie:  „Czy  jesteś  za  wyborem  radnego  ……………………………..  (imię  
i nazwisko kandydata) na przewodniczącego Rady Gminy Murów”. Obok nazwiska 
kandydata z lewej strony znajdują się dwie kratki : jedna obok wyrazu „tak”, druga 
obok wyrazu „nie”.

2. Karty  do  głosowania  sporządza  Komisja  Skrutacyjna  po  ustaleniu  przez  Radę 
nazwiska radnego, który kandyduje na stanowisko przewodniczącego Rady i rozdaje 
je radnym.

3. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Murów.
§ 3

1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” 
opowiadając  się  w  ten  sposób  za  wyborem,  lub  w  kratce  obok  wyrazu  „nie”, 
opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata.

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak „x” jednocześnie w kratce obok 
wyrazu „tak” jak i w kratce obok wyrazu „nie”, jego głos uważa się za nieważny.

3. Karty  wyjęte  z  urny  nie  sporządzone  przez  Komisję  Skrutacyjną,  nieopatrzone 

pieczęcią  o  której  mowa  w  §  2  ust.  3  oraz  całkowicie  przedarte  są  kartami 

nieważnymi.

4. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi żadnego znaku „x” w kratce obok 
wyrazu „tak” ani obok wyrazu „nie” lub wypełni kartę w sposób niezgodny z ust. 1 
Regulaminu jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.



§ 4

1. Wybór przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną większością głosów,
 w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał taką ilość głosów, 
których liczba przewyższa połowę liczby radnych obecnych na sesji i biorących udział 

w głosowaniu.
3. Głosowanie jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej ośmiu radnych.

§ 5

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

2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
3. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.


