
UCHWAŁA NR II/3/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) i § 27 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Katowice stanowiącego załącznik 
nr 3 do Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5820 z późń. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Zatwierdzić „Regulamin wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice” stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski
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Załącznik do uchwały Nr II/3/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 listopada 2018 r.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice, zwanych dalej 
wiceprzewodniczącymi, dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady Miasta Katowice, w głosowaniu tajnym.

2. Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Miasta Katowice Rada Miasta Katowice dokonuje wyboru trzech 
wiceprzewodniczących.

§ 2. 1. Prawo zgłoszenia kandydatów na wiceprzewodniczących przysługuje radnym obecnym na sesji.

2. Liczba kandydatów nie jest ograniczona.

§ 3. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do ustnego wyrażenia zgody na kandydowanie.

§ 4. 1. Dla przeprowadzenia wyboru powołuje się Komisję Skrutacyjną złożoną z trzech radnych.

2. Radny będący członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem na funkcję 
wiceprzewodniczącego.

3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, który kieruje jej 
pracami  i udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących procedury głosowania.

§ 5. 1. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna, opatruje pieczęcią Rady Miasta Katowice, po 
ustaleniu listy radnych, którzy kandydują na funkcję wiceprzewodniczącego i rozdaje je radnym.

2. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej - wg listy obecności - 
imienia i nazwiska radnego, który dokonuje wyboru, a następnie podchodzi do urny i w obecności Komisji 
Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania.

3. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym 
tajne dokonanie wyboru.

§ 6. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala jego wyniki  i sporządza protokół (wzór 
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu).

2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji.

§ 7. 1. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej:

1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;

2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów na wiceprzewodniczących;

3) minimalną liczbę głosów, konieczną do ważnego wyboru;

4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;

5) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano 
karty do głosowania, Komisja Skrutacyjna podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);

6) liczbę kart nieważnych;

7) liczbę głosów nieważnych;

8) liczbę głosów bez dokonania wyboru (wstrzymujących się),

9) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

a nadto stwierdza wynik wyborów.
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2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik 
głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia 
procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.

§ 8. Stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących dokonuje się uchwałą Rady Miasta Katowice, którą – po 
ogłoszeniu wyników – podpisuje przewodniczący  Rady Miasta Katowice. Uchwała nie jest głosowana – tajny 
wybór stwierdza Komisja Skrutacyjna.

§ 9. Wszelkie sprawy dotyczące procedury głosowania nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz 
wszelkie kwestie sporne dotyczące procedury głosowania rozstrzyga Rada Miasta Katowice.

Rozdział 2.
Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia trzech kandydatów na wiceprzewodniczących

§ 10. Karty do głosowania, sporządzone wg jednolitej formy zawierają brzmienie: "Karta do głosowania 
w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice" oraz pytanie:

"Czy jesteś za wyborem:

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

(imię i nazwisko kandydata)

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

(imię i nazwisko  kandydata)

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

 (imię  i nazwisko kandydata)

(w kolejności alfabetycznej) na wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice."

Obok nazwiska każdego kandydata, umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna pod wyrazem "TAK", druga 
pod wyrazem "NIE".

§ 11. 1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” (dwie przecinające się linie
w obrębie jednej kratki) w kratce, obok nazwiska co najmniej jednego kandydata, pod wyrazem: „TAK” lub 
„NIE”.

2. Jeżeli radny nie postawi znaku „x” w żadnej kratce obok nazwiska kandydata jego głos oddany na tego 
kandydata uważa się za ważny bez dokonania wyboru (wstrzymujący się).

3. Jeżeli radny odda głos stawiając znak „x” w obu kratkach obok nazwiska kandydata, głos na niego 
oddany uważa się za nieważny.

4. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną oraz całkowicie przedarte są kartami 
nieważnymi.

5. Wszelkie dopiski i adnotacje czynione przez głosującego na kartach do głosowania poza obrębem kratek, 
nie wpływają na ważność głosu.

§ 12. 1. Kandydatów na wiceprzewodniczących uważa się za wybranych, jeżeli w głosowaniu uzyskali 
ilość głosów „TAK”, których liczba stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji i biorących 
udział w głosowaniu (bezwzględna większość głosów).

2. W przypadku, gdy kandydat lub kandydaci nie uzyskali bezwzględnej większości głosów, powtarza się  
procedurę wyboru, od etapu zgłaszania kandydatów, w liczbie umożliwiającej dokonanie wyboru 
nieobsadzonych funkcji wiceprzewodniczących.

Rozdział 3.
Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia więcej niż trzech kandydatów na wiceprzewodniczących

§ 13. Karty do głosowania sporządzone wg jednolitej formy zawierają brzmienie: "Karta do głosowania 
w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice" oraz zamieszczone w kolejności alfabetycznej 
nazwiska i imiona kandydatów na wiceprzewodniczących. Obok nazwiska każdego kandydata umieszcza się 
jednakową kratkę.
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§ 14. 1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” (dwie przecinające się linie w obrębie 
kratki) w maksimum trzech kratkach (liczba miejsc do obsadzenia).

2. Jeżeli Radny na karcie postawi znak „x” w więcej niż trzech kratkach, jego głos uważa się za nieważny.

3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną oraz całkowicie przedarte są kartami 
nieważnymi.

4. Jeżeli radny nie postawi znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata jego głos uważa się za 
ważny bez dokonania wyboru (wstrzymujący się).

5. Wszelkie dopiski i adnotacje czynione przez głosującego na kartach do głosowania poza obrębem kratek, 
nie wpływają na ważność głosu.

§ 15. Kandydatów na wiceprzewodniczących uważa się za wybranych, jeżeli w głosowaniu uzyskali ilość 
głosów (znaków „X” w kratce), których liczba stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji 
i biorących udział w głosowaniu (bezwzględna większość głosów).

§ 16. W przypadku, gdy kandydat lub kandydaci nie uzyskali bezwzględnej większości głosów, powtarza 
się  procedurę wyboru, od etapu zgłaszania kandydatów, w liczbie umożliwiającej dokonanie wyboru 
nieobsadzonych funkcji wiceprzewodniczących.
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Załącznik do Regulaminu wyboru

wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice

(-wzór-)

PROTOKÓŁ

z wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice

sporządzony na sesji w dniu …………………….

Komisja skrutacyjna w składzie:

1) przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny ...................................................

2) członek Komisji Skrutacyjnej – radny ...................................................

3) członek Komisji  Skrutacyjnej – radny ...................................................

- po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza co następuje:

1. Liczba radnych Rady Miasta Katowice obecnych na sesji  uprawnionych do głosowania  ..........................

2. Imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów na wiceprzewodniczących:

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

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

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

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

3. Minimalna liczba głosów konieczna do ważnego wyboru..................................

4. Liczba radnych   którym wydano karty do głosowania .........................

5. Liczba kart wyjętych z urny ..................

6. Liczba kart nieważnych………………….

7. Liczba głosów nieważnych:......................................

8. Liczba głosów bez dokonania wyboru ….................................

9. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

…..................................................    …………………….. głosów

…..................................................    …………………….. głosów

…..................................................    …………………….. głosów

…..................................................    …………………….. głosów

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miasta 
Katowice wybrani zostali radni:.……………………………................................

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

lub tez potrzebna jest kolejna tura głosowania*.

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

Ponadto Komisja stwierdza, że …………………………………………………………………

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

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny ...................................................

2) członek Komisji Skrutacyjnej               – radny ...................................................

3) członek Komisji  Skrutacyjnej            – radny ...................................................
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*niepotrzebne skreślić
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