
UCHWAŁA Nr XXXVIII/666/09 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 
 
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (stosowany 
przy zgłoszeniu tylko jednej kandydatury) 
 
 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002 r. 
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 123, poz. 1458; z 2009 r. Nr 
52, poz. 420) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwala co następuje: 
 
§ 1.  
Przyjmuje się regulamin głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zgodnie z brzmieniem załącznika do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/666/09 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 24 czerwca 2009 r. 
 
 

REGULAMIN 
 
głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, przeprowadzonego na sesji Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w dniu 24 czerwca 2009 roku. 
 

§ 1 
 
1. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wybiera ze swego grona 1 

Wiceprzewodniczącego Rady spośród zgłoszonych kandydatów, w głosowaniu 
tajnym. 

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna, powołana spośród radnych. 
 

 
§ 2 
 

1. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, na której widnieje treść: 
„Karta do głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego” oraz zamieszczone jest imię i nazwisko radnego 
zgłoszonego na kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. Obok nazwiska znajdują się kratki na głos „za”, „przeciw”, 
„wstrzymuję się”. 

2. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę 
listy radnych, którzy kandydują na funkcję wiceprzewodniczącego rady i rozdaje 
je radnym. 

3. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

§ 3 
 

1. Radni głosują poprzez postawienie znaku „x” w jednej z kratek obok nazwiska 
kandydata, opowiadając się w ten sposób „za” wyborem tego kandydata na 
Wiceprzewodniczącego Rady, „przeciw” lub „wstrzymując się od głosu”. 

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak „x” w więcej niż jednej kratce 
lub postawi inne znaki, bądź nie postawi żadnego znaku, głos taki uważa się za 
nieważny. 

3. Karty wyjęte z urny, które nie zostały sporządzone przez Komisję Skrutacyjną, 
karty nieopatrzone pieczęcią, o której mowa w § 2 ust.3, oraz całkowicie 
przedarte są kartami nieważnymi. 

 
§ 4 
 

1. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej 
wg listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności 
Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. 

2. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie 
umożliwiające radnym „dyskretne” oddanie głosu. 
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§ 5 
 

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta następuje bezwzględną większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

2. Bezwzględna większość głosów jest to liczba „za” większa od sumy pozostałych 
ważnie oddanych głosów („przeciw” i „wstrzymujących się”). Przy parzystej 
liczbie głosów stosuje się regułę 50% + 1 głos. Przy nieparzystej jest to pierwsza 
liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.  

3. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 12 
radnych, tj. ilość ustalona zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy o samorządzie 
gminnym. 

 
§ 6 

 
1. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej: 
1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania; 
2) imię i nazwisko kandydata; 
3) liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru, zgodnie z § 5 

Regulaminu; 
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 podaje w protokole 
przypuszczalną przyczynę tej niezgodności); 

6) liczbę głosów nieważnych; 
7) liczbę głosów ważnych; 
a nadto stwierdza wynik wyborów. 
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. 

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


