Załącznik nr 4
do uchwały nr XII.97.2016
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 24 lutego 2016 r.
REGULAMIN WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY GMINY
CHRZĄSTOWICE
Rozdział I
Przepisy ogólne
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§ 1.
Radni, wybierają ze swego grona, Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Chrząstowice spośród nieograniczonej liczby kandydatów, bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
„Bezwzględna większość głosów” ma miejsce wówczas, gdy za kandydatem oddana zostanie liczba głosów co
najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów (przeciwnych i wstrzymujących się).
Do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rada powołuje Komisję
Skrutacyjną w liczbie 3 osób. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
Radny będący członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczących.
Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów;
2) wpisanie na kartach do głosowania nazwisk i imion kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz ich ogłoszenie.
§ 2.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnemu i grupie radnych obecnych na sesji.
Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody kandydata.
Przed przystąpieniem do głosowania kandydaci lub wskazani przez nich radni, mogą zabrać głos dla poparcia
zgłoszonej kandydatury.
§ 3.
Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, na których widnieje odpowiednio treść: „Karta do
głosowania w wyborach Przewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Gminy”, pod którą zamieszcza się
w kolejności alfabetycznej
nazwiska
i imiona radnych zgłoszonych na kandydatów na
Przewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady. Pod nazwiskiem każdego z kandydatów zamieszcza się trzy
odpowiedzi: „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”, a z lewej strony obok każdej z odpowiedzi
zamieszcza się kratkę.
Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna.
Karty opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Chrząstowice.
Kart do głosowania przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.
Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej według listy
obecności nazwisk radnych, którzy kolejno odbierają karty do głosowania, w wyznaczonym miejscu dokonują
wyboru i następnie wrzucają je do urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół
z głosowania.
W protokole Komisja Skrutacyjna określa:
1) liczbę radnych obecnych na sesji, uprawnionych do głosowania;
2) nazwisko i imię zgłoszonego kandydata/zgłoszonych kandydatów;
3) minimalną liczbę głosów, konieczną do wyboru, o której mowa w § 1 ust. 1;
4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
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5) liczbę kart wyjętych z urny, w tym:
a) liczbę kart ważnych,
b) liczbę kart nieważnych;
6) liczbę głosów nieważnych;
7) liczbę głosów ważnych oddanych na kandydata/kandydatów, w tym:
a) liczbę głosów oddanych na „jestem za”,
b) liczbę głosów oddanych na „jestem przeciw”,
c) liczbę głosów oddanych na „wstrzymuję się”.
Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
Rozdział II
Zasady głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady
w przypadku zgłoszenia po jednym kandydacie na stanowisko
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§ 4.
Głosowanie na Przewodniczącego Rady w przypadku, gdy została zgłoszona jedna kandydatura odbywa się za
pomocą karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
Głos ważny stanowi głos na karcie do głosowania, na której oznaczona zostanie znakiem „x” jedna
z odpowiedzi: „jestem za” lub „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się”.
Niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce lub postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce powoduje
nieważność głosu.
Za wybranego na Przewodniczącego Rady uważa się zgłoszonego kandydata, jeżeli uzyskał liczbę głosów
stanowiącą wymaganą większość, o której mowa § 1 ust. 1.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Wzór
protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Jeżeli kandydat na Przewodniczącego Rady nie uzyskał wymaganej liczby głosów przeprowadza się ponowne
wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.
§ 5.
Głosowanie na Wiceprzewodniczących Rady w przypadku, gdy zostały zgłoszone dwie kandydatury odbywa
się za pomocą karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
Głos jest ważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania w stosunku do każdego z kandydatów dokona
wyboru jednej z odpowiedzi tj. postawi znak „x” w kratce obok „jestem za” lub „jestem przeciw” lub
„wstrzymuję się”.
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania:
1) nie postawi żadnego znaku „x”;
2) postawi znak „x” w stosunku do jednego z kandydatów i nie postawi żadnego znaku „x” w stosunku do
drugiego z kandydatów;
3) postawi więcej znaków „x” w stosunku do jednego z kandydatów lub obu kandydatów.
Za wybranych na Wiceprzewodniczących Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali liczbę głosów
stanowiącą wymaganą większość, o której mowa w § 1 ust.1.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół, którego wzór
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
Jeżeli w wyniku wyborów tylko jeden kandydat otrzymał wymaganą ilość głosów przeprowadza się ponowne
wybory drugiego Wiceprzewodniczącego Rady z ponownym zgłaszaniem kandydatów.
Jeżeli w wyniku wyborów obaj kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady nie uzyskali wymaganej liczby
głosów przeprowadza się ponowne wybory z ponownym zgłaszaniem kandydatów.
Rozdział III
Zasady głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady
w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów na stanowisko
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§ 6.
Głosowanie na Przewodniczącego Rady w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów odbywa się
za pomocą karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
Głos ważny stanowi głos na karcie do głosowania, na której wyborca w stosunku do jednego z kandydatów
postawi znak „x” w kratce obok odpowiedzi: „jestem za” i w stosunku do pozostałych kandydatów postawi
znak „x” w kratce obok „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się”.
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania:
1) nie postawi żadnego znaku „x”;
2) postawi znak „x” w kratce obok „jestem za” w stosunku do dwóch i więcej kandydatów;
3) postawi znak „x” tylko w stosunku do jednego z kandydatów i nie postawi żadnego znaku „x” w stosunku
do kolejnych kandydatów;
4) postawi znak „x” w więcej niż jednej kratce w stosunku do jednego z kandydatów lub kandydatów.
Za wybranego na Przewodniczącego Rady uważa się kandydata, który uzyskał największą wymaganą liczbę
głosów, o której mowa w § 1 ust.1.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku, gdy zgłoszono dwóch kandydatów na Przewodniczącego Rady, a w głosowaniu żaden
nie uzyskał wymaganej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory z ponownym zgłaszaniem kandydatów.
W wyborach ponownych mogą brać udział osoby kandydujące w pierwszych wyborach.
W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów na Przewodniczącego Rady, a w głosowaniu żaden nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów,
którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą
równą ilość głosów.
Jeżeli ponowne głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, kolejne głosowanie może zostać przeprowadzone
pod warunkiem zgłoszenia i przyjęcia wniosku formalnego w tym zakresie. Ponowne głosowanie może
nastąpić po przerwie zarządzonej przez Przewodniczącego Rady lub na zgłoszony i przyjęty wniosek radnego.
Po zakończeniu każdego głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki i sporządza protokół.
§ 7.
Głosowanie na Wiceprzewodniczących Rady w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów na jedno stanowisko odbywa się za pomocą karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
regulaminu.
Głos ważny stanowi głos na karcie do głosowania, na której wyborca w stosunku do jednego lub dwóch
kandydatów postawi znak „x” w kratce obok odpowiedzi: „jestem za” i w stosunku do pozostałych
kandydatów postawi znak „x” w kratce obok „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się”.
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania:
1) nie postawi żadnego znaku „x”;
2) postawi znak „x” w kratce obok „jestem za” w stosunku do więcej niż dwóch kandydatów;
3) postawi znak „x” tylko w stosunku do jednego z kandydatów i nie postawi żadnego znaku „x” w stosunku
do kolejnych kandydatów;
4) postawi znak „x” w więcej niż jednej kratce w stosunku do jednego kandydata lub kandydatów.
Za wybranych na Wiceprzewodniczących Rady uważa się dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą
wymaganą liczbę głosów, o której mowa w § 1 ust. 1.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
Jeżeli żaden z kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady nie uzyskał wymaganej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatur
Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą liczbę głosów, ale liczba ta nie stanowi wymaganej większości, o której mowa w § 1 ust. 1, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów przeprowadza się wybory uzupełniające spośród tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania. W drugiej turze wyborów bierze udział kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w pierwszej
turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w wyborach uzupełniających.

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Wariant I – gdy jest jeden kandydat
KARTA DO GŁOSOWANIA
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
w dniu …………………….

Czy jesteś za wyborem radnego

…………………………………..
(nazwisko i imię kandydata)

na Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice

Jestem za
Jestem przeciw
Wstrzymuję się

INFORMACJA
Głos jest ważny, jeżeli wyborca postawi znak „x” w kratce obok - „jestem za” lub „jestem przeciw” lub
„wstrzymuję się”.
Niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce lub postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce powoduje
nieważność głosu.

pieczęć Rady Gminy Chrząstowice

Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
Protokół
Komisji Skrutacyjnej
w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
sporządzony na sesji w dniu …………….……………..
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) przewodniczący komisji

– radny …......................................................

2) członek komisji

– radny ..........................................................

3) członek komisji

– radny ..........................................................

stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania ……
2. Na Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice zgłoszono kandydaturę radnego:
…................................................................................... .
3. Minimalna liczba głosów, konieczna do wyboru, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice: ……….
4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: ….... .
5. Liczba kart wyjętych z urny …....
W przypadku, gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
komisja podaje przypuszczalną przyczynę tej niezgodności
…........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. Liczba głosów nieważnych: ……... .
7. Liczba głosów ważnych ogółem ………. , w tym oddanych:
1)

za wyborem kandydata: ……….;

2)

przeciw wyborowi kandydata …......;

3)

wstrzymujących się ……………. .

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
został wybrany radny: …................................................................... .
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) przewodniczący komisji skrutacyjnej

…...........................

2) członek komisji skrutacyjnej

…...........................

3) członek komisji skrutacyjnej

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

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY GMINY
Wariant I – gdy jest dwóch kandydatów
KARTA DO GŁOSOWANIA
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
w dniu …………………….
1. Czy jesteś za wyborem radnego …………………………………
(nazwisko i imię kandydata)

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
Jestem za
Jestem przeciw
Wstrzymuję się
2. Czy jesteś za wyborem radnego …………………………………..
(nazwisko i imię kandydata)

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice

Jestem za
Jestem przeciw
Wstrzymuję się
INFORMACJA
Głos jest ważny jeżeli wyborca w stosunku do każdego z kandydatów dokona wyboru jednej z odpowiedzi
tj. postawi znak „x” w kratce obok „jestem za” lub „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się”.
Głos jest nieważny jeżeli wyborca:
 na karcie do głosowania nie postawi żadnego znaku „x”,
 postawi znaku „x” w stosunku do jednego z kandydatów i nie postawi żadnego znaku „x” w stosunku do
drugiego z kandydatów,
 postawi więcej znaków „x” w stosunku do jednego z kandydatów lub obu kandydatów.

pieczęć Rady Gminy Chrząstowice

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
Protokół
Komisji Skrutacyjnej
w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
sporządzony na sesji w dniu ……………………..
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) przewodniczący komisji

– radny …..................................................

2) członek komisji

– radny …..................................................

3) członek komisji

– radny …..................................................

stwierdza co następuje:
1.

Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: …….. .

2.

Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice zgłoszono kandydatury:
1) …............................................................................
2) …............................................................................

3.

Minimalna liczba głosów, konieczna do wyboru o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice: …...... .

4.

Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: …..... .

5.

Liczba kart wyjętych z urny …… .
W przypadku, gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
komisja podaje przypuszczalną przyczynę tej niezgodności
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

6.

Liczba głosów nieważnych: ….... .

7.

Liczba głosów ważnych, oddanych na poszczególnych kandydatów:

1)

…………………………………………………….
(nazwisko i imię kandydata)

a) liczba głosów oddanych za wyborem kandydata

………

b) liczba głosów oddanych przeciw wyborowi kandydata

………

c) liczba głosów oddanych wstrzymujących się

…..…..

2)

…………………………………………………….
(nazwisko i imię kandydata)

a) liczba głosów oddanych za wyborem kandydata

………

b) liczba głosów oddanych przeciw wyborowi kandydata

………

c) liczba głosów oddanych wstrzymujących się

…..…..

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
zostali wybrani radni:
1) …............................................................................
2) …............................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) przewodniczący komisji skrutacyjnej

…............................

2) członek komisji skrutacyjnej

…............................

3) członek komisji skrutacyjnej

…............................

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Rady Gminy Chrząstowice
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Wariant II – gdy jest co najmniej dwóch kandydatów
KARTA DO GŁOSOWANIA
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
w dniu …………………….
1. Czy jesteś za wyborem radnego …………………………………
(nazwisko i imię kandydata)

na Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
Jestem za
Jestem przeciw
Wstrzymuję się
2. Czy jesteś za wyborem radnego …………………………………..
(nazwisko i imię kandydata)

na Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
Jestem za
Jestem przeciw
Wstrzymuję się
INFORMACJA
Głos jest ważny jeżeli wyborca w stosunku do jednego z kandydatów postawi znak „x” w kratce obok „jestem za”
i w stosunku do pozostałych kandydatów postawi znak „x” w kratce obok „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się”.
Głos jest nieważny jeżeli wyborca na karcie do głosowania:
 nie postawi żadnego znaku „x”,
 postawi znak „x” w więcej niż jednej kratce w stosunku do kandydata/kandydatów,
 postawi znak „x” w stosunku do jednego z kandydatów i nie postawi żadnego znaku „x” w stosunku do
kolejnych kandydatów.
pieczęć Rady Gminy Chrząstowice

Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
Protokół
Komisji Skrutacyjnej
w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
sporządzony na sesji w dniu …………………….
Komisja skrutacyjna w składzie:
1) przewodniczący komisji

– radny ….......................................................

2) członek komisji

– radny ..........................................................

3) członek komisji

– radny ..........................................................

stwierdza, co następuje:

1.

Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: ………

2.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice zgłoszono kandydatury radnych:
1) ………………………………………………………..
2) ………………………………………………………..

3.

Minimalna liczba głosów, konieczna do wyboru o której mowa

§ 1 ust. 1 Regulaminu wyboru

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice: …….. .
4.

Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: …….. .

5.

Liczba kart wyjętych z urny: ….......
W przypadku, gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
komisja podaje przypuszczalną przyczynę tej niezgodności
.…............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

6.

Liczba głosów nieważnych: ……... .

7.

Liczba głosów ważnych, oddanych na poszczególnych kandydatów:
1) …………………………………………………….
(nazwisko i imię kandydata)
a) liczba głosów oddanych za wyborem kandydata

………

b) liczba głosów oddanych przeciw wyborowi kandydata

………

c) liczba głosów oddanych wstrzymujących się

…..…..

2) …………………………………………………….
(nazwisko i imię kandydata)
a) liczba głosów oddanych za wyborem kandydata

………

b) liczba głosów oddanych przeciw wyborowi kandydata

………

c) liczba głosów oddanych wstrzymujących się

…..…..

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice został
wybrany radny: …................................................................... .
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) przewodniczący komisji skrutacyjnej

…..........................

2) członek komisji skrutacyjnej

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

3) członek komisji skrutacyjnej

…..........................

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY GMINY
Wariant II – gdy jest trzech i więcej kandydatów
KARTA DO GŁOSOWANIA
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
w dniu …………………….
1. Czy jesteś za wyborem radnego …………………………………
(nazwisko i imię kandydata)

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
Jestem za
Jestem przeciw
Wstrzymuję się
2. Czy jesteś za wyborem radnego …………………………………..
(nazwisko i imię kandydata)

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
Jestem za
Jestem przeciw
Wstrzymuję się
3. Czy jesteś za wyborem radnego …………………………………..
(nazwisko i imię kandydata)

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice
Jestem za
Jestem przeciw
Wstrzymuję się
INFORMACJA
Głos jest ważny jeżeli wyborca na karcie do głosowania w stosunku do każdego z kandydatów dokona wyboru jednej z odpowiedzi
tj. postawi znak „x” w kratce obok „jestem za” lub „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się”, przy czym na całej karcie do głosowania postawi
nie więcej niż dwa znaki „x” obok odpowiedzi – „jestem za”.
Głos jest nieważny jeżeli wyborca:
 na karcie do głosowania nie postawi żadnego znaku „x” lub postawi więcej niż dwa znaki „x” obok odpowiedzi „jestem za”,
 postawi znak „x” tylko w stosunku do jednego z kandydatów i nie postawi żadnego znaku „x” w stosunku do kolejnych kandydatów,
 postawi znak „x” w więcej niż jednej kratce w stosunku do jednego kandydata lub kandydatów.

pieczęć Rady Gminy Chrząstowice

Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
Protokół
Komisji Skrutacyjnej
w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
sporządzony na sesji w dniu …………………………. .
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) przewodniczący komisji

– radny …..................................................

2) członek komisji

– radny …..................................................

3) członek komisji

– radny …..................................................

stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: ……... .
2. Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice zgłoszono kandydatury:
1)

……………………………………………………

2)

……………………………………………………

3)

……………………………………………………

3. Minimalna liczba głosów, konieczna do wyboru, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice: ……………… .
4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: …..... .
5. Liczba kart wyjętych z urny ……
W przypadku, gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
komisja podaje przypuszczalną przyczynę tej niezgodności
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. Liczba głosów nieważnych: ……. .
7. Liczba głosów ważnych, oddanych na poszczególnych kandydatów:
1) …………………………………………………….
(nazwisko i imię kandydata)
a) liczba głosów oddanych za wyborem kandydata

………

b) liczba głosów oddanych przeciw wyborowi kandydata

………

c) liczba głosów oddanych wstrzymujących się

…..…..

2) …………………………………………………….
(nazwisko i imię kandydata)
a) liczba głosów oddanych za wyborem kandydata

………

b) liczba głosów oddanych przeciw wyborowi kandydata

………

c) liczba głosów oddanych wstrzymujących się

…..…..

3) …………………………………………………….
(nazwisko i imię kandydata)
a) liczba głosów oddanych za wyborem kandydata

………

b) liczba głosów oddanych przeciw wyborowi kandydata

………

c) liczba głosów oddanych wstrzymujących się

…..…..

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chrząstowice
zostali wybrani radni:
1) …………………………….……………. ;
2) ……………………………….…………. .
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) przewodniczący komisji skrutacyjnej

…............................

2) członek komisji skrutacyjnej

…............................

3) członek komisji skrutacyjnej

…............................

