
Załącznik Nr«^ do Protokołu Nr 1/10 
z sesji Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 02.12.201 Or.

Uchwała Nr 1/1/10

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 02 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wr wyborach Przewodniczącego Rady 

Gminy Lichnowy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lichnowy oraz Komisji Rady 

Gminy Lichnowy.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala , 

co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lichnowy zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do 

niniejszej uchwały oraz Regulamin głosowania w wy borach Komisji Rady Gminy Lichnowy 

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Józef :iuński

Radr enior



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 1/1/10 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 02.12.2010r.

Regulamin
głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Lichnowy przeprowadzonego na sesji w dniu 02 grudnia 201 Or.

Rozdział I 
Przepisy ogólne

§1. 1 .  Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lichnowy radni 
wybierają ze swego grona spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów' przysługuje radnemu i grupie radnych.

§ 3. 1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
2. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna po ustaleniu 

przez Radę listy radnych, którzy kandydują na stanowisko Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego Rady.

3. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Lichnowy.

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

2. Protokół podpisują osoby wschodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie 

protokołu na sesji.

§ 5. Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lichnowy 
następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady.

Rozdział II
Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata

§ 6. Karty do głosowania sporządzone wg jednolitej formy zawierają brzmienie: 
„Karta do głosowania w wyborach Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Lichnowy” oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem radnego .....................  (imię i nazwisko
kandydata) na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lichnowy ”. Obok 
nazwiska z prawej strony umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna nad wyrazem „tak”, 
druga nad wyrazem „nie”.

§ 7.1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” ŵ kratce nad wyrazem 
„tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce nad wyrazem „nie”, 
opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata.

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:
1) postawńł znak „x” jednocześnie w kratce nad wyrazem „tak”, jak i w kratce nad wyrazem 
„nie”;
2) nie postawił znaku „x” w kratce ani nad wyrazem „tak*' ani nad wyrazem „nie”;
3) wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1 
- jego głos uważa się za nieważny.
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§ 8. Kandydata na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady uważa się za 
wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał ilość głosów (znaków „x” w kratce nad wyrazem 
„tak”), przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji.

§ 9. 1. W protokole. Komisja Skrutacyjna określa co najmniej:
1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
2) imię i nazwisko zgłoszonego kandydata;
3) liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru,
4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
5) liczbę kart nieważnych tj. innych niż wydane przez Komisję Skrutacyjną;
6) liczbę głosów nieważnych;
7) liczbę głosów' ważnych;
8) liczbę głosów' ważnych oddanych za wyborem kandydata;
9) liczbę głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata

- a nadto stwierdza wynik wyborów, tzn. czy kandydat uzyskał wystarczającą liczbę głosów', 
o której mowa w pkt 3.

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. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem 
załącznika nr 1 do Regulaminu.

Rozdział III
Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów

§ 10. Karty do głosowania sporządzone wg jednolitej fonny zawierają brzmienie: 
„Karta do głosowania W' wyborach Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Lichnowy” oraz zamieszczone w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych 
zgłoszonych na kandydatów na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Lichnowy . Obok każdego nazwiska z lewej strony umieszcza się jednakową kratkę.

§ 11. 1. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „x” w jednej kratce, obok 
nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na 
Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:
1) postawił znak „x” w więcej niż jednej kratce;
2) nie postawił znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata;
3) w^ypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1 
- głos taki uważa się za nieważny.

§ 12. 1. Za wybranego na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady uważa się 
kandydata, który uzyskał największą ilość głosów (znaków „x'“ w kratce przy nazwisku tego 
kandydata), przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji.

§ 13. 1. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu 
żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów, przeprowadza się II turę 
glosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości głosów lub 
spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość głosóŵ .
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2. Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą ilość głosów, ale ilość ta nie 
stanowi wymaganej większości, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów 
otrzymało równą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów, 
a następnie II turę głosowania, o której mowa w ust. 1. W II turze głosowania bierze udział 
kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w I turze głosowania oraz kandydat, który 
uzyskał największą ilość głosów w' głosowaniu dodatkowym.

3. W dodatkowym głosowaniu oraz w II turze głosowania Regulamin stosuje się 
odpowiednio;

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, 
przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów7.

§ 14. 1. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej:
1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów;
3) liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru
4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
5) liczbę kart nieważnych;
6) liczbę głosów nieważnych;
7) liczbę głosów ważnych;
8) liczbę głosów' ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów' 

a nadto stwierdza wynik wyborów.
2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uw'agi 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. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem 
załącznika nr 2 do Regulaminu.



Załącznik Nr 1
do Regulaminu głosowania w wyborach 
przewodniczącego/wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Lichnowy

Protokół
z ustalenia wyników głosowania w wyborach Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Lichnowy sporządzony na sesji w dniu................................r.

Komisja skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej -  radny...........................................................

(imię, imiona i nazwisko)
2) członek Komisji Skrutacyjnej -  radny............................................................................
3) członek Komisji Skrutacyjnej -  radny ...........................................................................

po przeliczeniu kart do głosowania stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych Rady Gminy Lichnowy obecnych na sesji uprawnionych do głosowania:

2. Na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lichnowy zgłoszono 
kandydaturę radnego/ą:

(imię, imiona i nazwisko)
3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru
przewodniczącego/wiceprzewodniczącego Rady wynosi:......................................
4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: .................
5. Liczba kart nieważnych ....................
6. Liczba głosów nieważnych: ....................
7. Liczba głosów ważnych: ....................
8. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: ....................
9. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: ....................

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat, radny/a 
............................................................... uzyskał/nie uzyskał minimalną/nej liczbę/y głosów7

(imię, imiona i nazwisko)
określona/nej w pkt 3 i został/nie został wybrany na 
przewodniczącego/wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lichnowy

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosownia zaszły następujące okoliczności, 
które mogły mieć wpływ' na ważność głosowania:...............................................

Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

2) Członek Komisji Skrutacyjnej

3) Członek Komisji Skrutacyjnej



Załącznik Nr 2
do Regulaminu głosowania w wyborach 
przewodniczącego/wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Lichnowy

Protokół
z ustalenia wyników głosowania w wyborach Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Lichnowy sporządzony na sesji w dniu................................ ..

Komisja skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej -  radny............................................................

(imię, imiona i nazwisko)
2) członek Komisji Skrutacyjnej -  radny............................................................................

3) członek Komisji Skrutacyjnej -  radny ............................................................................
po przeliczeniu kart do głosowania stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych Rady Gminy Lichnowy obecnych na sesji uprawnionych do głosowania:

2. Na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lichnowy zgłoszono 
kandydatury radnych:

1 ) ...................................................................... ;
(imię. imiona i nazwisko)

2)  .......................................................................................... ;

3 ) ...................... ................................................
3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru 
Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady wynosi:

4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: ......
5. Liczba kart nieważnych: ......
6. Liczba głosów nieważnych: .......
7. Liczba głosów ważnych: .......
8. Liczba głosów' ważnych bez dokonania wyboru: .......
9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:

1 ) .........................................................................oddano głosów
(imię. imiona i nazwisko)

2 )  ......................................................................... oddano głosów

3 )  ......................................................................... oddano głosów-
Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza,*

Wariant I
że kandydat, radny/a ................................................................................... uzyskał wymaganą
liczbę

(imię. imiona i nazwisko)

głosów (określoną w pkt 3) i został wybrany na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Lichnowy

Wariant II
że żaden z kandydatów7 nie uzyskał wymaganej liczby głosów (określonej w pkt 3) i należy 
przeprowadzić II turę głosowania spośród kandydatów:

1) .................................................................................... ;
(imię, imiona i nazwisko)

2) ............................................................................................................



Wariant III
że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów (określonej w pkt 3) i należy
przeprowadzić dodatkowe glosowanie spośród kandydatów:

1) ..... ; ............................................................................ ;
(imię, imiona i nazwisko)

2) ........................................... ; ................. .................................................................................
następnie II turę głosowania z udziałem kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów w 
głosowaniu dodatkowym oraz radnego.............................................................. ,

(imię. imiona i nazwisko)
tj. kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów w I turze głosowania.

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły/nie* zaszły następujące 
okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania:................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

2) Członek Komisji Skrutacyjnej

3) Członek Komisji Skrutacyjnej

* - wybrać właściwy wariant



Załącznik Nr 2 
Do Uchwały Nr 1/1/10 

Rady Gminy Lichnowy 
Z dnia 02.12.20 lOr.

Regulamin głosowania w wyborach Komisji Rady Gminy Lichnowy

§1.1.  Komisje Stałe Rady Gminy Lichnowy radni wybierają ze swego grona spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów do składów poszczególnych Komisji Rady Gminy 
Lichnowy przysługuje radnemu i grupie radnych.

§3.1.  Głosowanie odbywać może się na trzy sposoby:
1) głosowanie jawne jednocześnie co do całego składu Komisji, jeśli ilość 

zgłoszeń do danej Komisji jest równa liczebności Komisji ustalonej 
uchwałą Rady Gminy Lichnowy,

2) głosowanie jawne co do każdego z kandydatów na członków' Komisji 
jeśli ilość zgłoszeń jest większa niż liczebność Komisji ustalona 
uchwałą Rady Gminy Lichnowy,

3) w przypadku określonym w pkt 2) Rada może zdecydować o 
przeprowadzeniu także głosowania tajnego.

2. W przypadku głosowania tajnego karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym 
Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują do składu 
określonej Komisji.

3. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Lichnowy.

4. Karty do głosowania w głosowaniu tajnym sporządzone wg jednolitej formy
zawierają brzmienie: „Karta do głosowania w wyborach Komisji ..................... Rady Gminy
Lichnowy"’ oraz zamieszczone w' kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych 
zgłoszonych jako kandydatów na członków Komisji . Obok każdego nazwiska z lewej strony 
umieszcza się jednakową kratkę.

5. Radni dokonują wyboru członków Komisji poprzez postawienie znaku „x” w 
kratkach obok nazwisk tylu kandydatów, jaki skład liczebny danej Komisji przewiduje 
uchwała Rady Gminy Lichnowy, opowiadając się w ten sposób za wyborem tych kandydatów 
na członków' określonej Komisji.

6. Jeżeli radny na karcie do głosowania:
1) postawił znak „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów w ilości przewyższającej skład 
liczebny określonej Komisji , ustalony uchwałą Rady Gminy Lichnowy;
2) nie postawił znaku ..x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata;
3) wypełnił kartę w' sposób niezgodny z ust. 1 
- głos taki uważa się za nieważny.

7. Za wybranych na członków określonej Komisji w głosowaniu tajnym uŵ aża się 
tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów (znaków „x” w kratce 
przy nazwisku tego kandydata).
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8. W przypadku głosowania jawnego radni głosują przez podniesienie ręki. Wyniki 
głosowania odnotowuje w protokole Komisja Skrutacyjna.

§ 4. 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.

§ 5. Wybór Komisji Rady Gminy Lichnowy następuje zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy składu Komisji..

§ 6.1. Po dokonaniu wyboru składu osobowego danej Komisji niezwłocznie zbiera się 
ona w' wybranym składzie celem ukonstytuowania się. Komisja wybiera ze swojego grona 
Przewodniczącego Komisji w' głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów.

2. W przypadku glosowania jawnego członkowie Komisji głosują poprzez 
podniesienie ręki.

3. W przypadku głosowania tajnego członkowie Komisji głosują na kartkach do 
głosowania, na których w kolejności alfabetycznej umieszcza się nazwiska członków Komisji 
zgłoszonych jako kandydatów na Przewodniczącego Komisji. Przy każdym z nazwisk 
umieszcza się z lewej strony kwadrat. Członkowie Komisji dokonują wyboru 
Przewodniczącego Komisji poprzez postawienie znaku kx" w jednej kratce, obok nazwiska 
kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na Przewodniczącego 
Komisji.

4. Jeżeli radny na karcie do głosowania: 
ł) postawił znak „x” w więcej niż jednej kratce;
2) nie postawił znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata;
3) wypełnił kartę w- sposób niezgodny z ust. 1 
- głos taki uważa się za nieważny.

5. Za wybranego w' głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Komisji uważa się 
kandydata, który uzyskał największą ilość głosów (znaków „x" w' kratce przy nazwisku tego 
kandydata).



Załącznik Nr 1 do
R egulam inu głosowania w

wyborach Kom isji R ady Gminy Lichnowy

Głosowanie tajne”

Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach Komisji....................... Rady
Gminy Lichnowy

Komisja skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej -  radny..............................................

(imię, imiona i nazwisko)
2) członek Komisji Skrutacyjnej -  radny............................................................

3) członek Komisji Skrutacyjnej -  radny ..........................................................
po przeliczeniu kart do głosowania stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych obecnych i uprawnionych do głosowania : ............................
2. Na członków Komisji............................zgłoszono następujące kandydatury:

1 ) ...................................................................... ;
(imię. imiona i nazwisko)

2 )  ...................................................................... ;

3 ) .......................................................................itd.

3. W wyniku jawnego głosowania poszczególni kandydaci na członków Komisji otrzymali 
następującą ilość głosów^:

1 )  .....................................................................; głosów .........
(imię, imiona i nazwisko)

2 )  .....................................................................; głosów ............

3 )  ....................................................................... itd.
4. W wyniku tajnego glosowania członkami Komisji......................... zostali następujący
radni, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów ważnych :

1 ) .....................................................................;
(imię. imiona i nazwisko)

2)  ............................................................................................;

3 ) ....................................................................... itd.

Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ................

2) Członek Komisji Skrutacyjnej ................

3) Członek Komisji Skrutacyjnej



Załącznik Nr 2 do
R egulam inu głosowania w

wyborach Komisji R ady  Gminy Lichnowy

„Głosowanie jawne*’

Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach Komisji....................... Rady
Gminy Lichnowy

Komisja skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej -  radny..............................................

(imię, imiona i nazwisko)
2) członek Komisji Skrutacyjnej -  radny............................................................

3) członek Komisji Skrutacyjnej -  radny ..........................................................
po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych obecnych i uprawnionych do głosowania : .................................

Wariant I -  głosowanie jawne łączne na cały skład Komisji w przypadku zgłoszenia 
ilości kandydatów równej liczebności Komisji ustalonej uchwała rady Gminy Lichnowy:

2. Na członków' Komisji............................zgłoszono następujące kandydatury:
1 ) ......................................................................;

(imię. imiona i nazwisko)

2)  ......................................................................................................... ;

3 ) .........................................................................itd.

3. W wyniku jawnego głosowania Komisja................ została wybrana w składzie :
1 ) ......................................................................; głosów ważnych..........

(imię, imiona i nazwisko)
2 )  ......................................................................; głosów ważnych............

3 )  .......................................................................itd.

Wariant II -  głosowanie jaw ne co do poszczególnych kandydatów do składu Komisji w 
przypadku zgłoszenia ilości kandydatów większej niż ustalony uchwałą Rady Gminy 
Lichnowy :

2. Na członków' Komisji............................ zgłoszono następujące kandydatury:
1 ) ...................................................................... ;

(imię. imiona i nazwisko)

2 )  ......................................................................................................... ;

3 ) .........................................................................itd.

W wyniku jawnego glosowania członkami Komisji....................
radni, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów' ważnych :

zostali następujący



1 )...... ;.............................................................. ;
(imię. imiona i nazwisko)

2 ) ........................................................................................................................................ ;

3 ) ...................................................................... itd.

Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej .................

2) Członek Komisji Skrutacyjnej .................

3) Członek Komisji Skrutacyjnej ................


