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W sprawie przyjgciaregulaminu glosowania dotycz4cegowyboru przewodniczqcegoRady
Miejskiej w Sztumie.

Na podstawie art.l9 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dziegminnym( tekst
jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 7591 ze zmianami)i $ 20 pkt 2 StatutuMiasta i
Gminy Sztum stanowiqcegozal4czniknr 1 do uchwaly Nr VV1912003Rady Miejskiej w
Sztumiez dnia 1 lutego 2003 roku w sprawieuchwaleniaStatutuMiasta i Gminy Sztum
(Dz. Urz. Woj. Pom.
opublikowanejw DziennikuUrzgdowymWojew6dztwaPomorskiego
Nr 48, poz.719)uchwalasig,co nastgpuje:
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Przyjmuje siq regulamin glosowania wyboru przewodniczqcego Rady Miejskiej w Sztumie,
zgodnie zbrzmieniem zal1cznikado niniejszej uchwaly.
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Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy
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REGULAMIN
glosowaniadotyczecywyboru przewodniczqcego
Rady Miejskiej w Sztumie

1. Rada Miejska wybiera ze swego grona przewodniczqcegoRady bezwzglEdn4
wigkszoSci4glos6w w obecnoSci,co najmniej polowy ustawowego skladu Rady
w glosowaniu taj nym spoSr6dnieograniczonej liczbv kandydat6w.
2. Zgloszeni kandydaci na przewodnicz4cegoRady muszqwyrazi(, zgodg na
kandydowanie.
3. Na kartach do glosowania kandydat6w umieszcza siEw kolejnoSci alfabetycznej.
4. Wyb6r przewodniczqcegorady polega na postawieniu znaku,,X" na karcie z lewej
strony przy nazwisku kandydata,nakt6rego radny oddaje glos.
5. Gtos bgdzie uznany zaniewuhny, jeheli:
a) znak,,X" zostal umieszczony przy wiEcej niZ jednym kandydacie,
b) nie postawiono znaku ,,X" przy Zadnymz kandydat6w,
c)karta do glosowania zostalaprzekreSlona,zriszczona, przedartalub brak jest na
karcie glosowania pieczgci Rady Miejskiej w Sxumie.
6. Dokonanie na karcie do glosowania dopisk6w nie wptywa na w.vnosd glosowania.
7. Karty do glosowania przygotowuje i wydaje radnym Komisja Skrutacyjna.
8. Po otrzymaniu karty do glosowania radny moze sig uda6 do miejsca zapewniaj4cego
tajnoS6glosowania znajduj4cegosig na Sali obrad, po oddaniu glosu kartq do
glosowania radny wrzuca do urny.
9. Niezwlocznie po zakonczeniuglosowania Komisja Skrutacyjnasporzqdzaprotok6l i
przedstawia Radzie.
l0.Interpretacja niniejszego regulaminu nale2ydo wyl4cznej wlaSciwoSciRady Miejskiej
w Sztumie.
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