  Uchwała Nr  I /1/2010                        
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia  02 grudnia 2010 roku




w sprawie przyjęcia Regulaminu  wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin  wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk















                                                                                                Załącznik do uchwały Nr I/1/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 02 grudnia   2010r.

Regulamin
wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 02 grudnia 2010r.

Przewodniczącego Rady Miejskiej wybiera Rada zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 Statutu Gminy Korfantów. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
Kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Korfantowie.
Kandydatów zgłasza się ustnie. Zgłoszenie wymaga ustnego uzasadnienia.
Kandydat musi być obecny podczas wyborów i wyrazić zgodę na kandydowanie.
	O zamknięciu listy kandydatów postanawia Rada po wyczerpaniu wniosków 
w sprawie zgłaszania kandydatów w głosowaniu jawnym.
	Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana przez Radę 
w głosowaniu jawnym w liczbie co najmniej trzech radnych.
	

	głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w ten sposób, że nazwisko kandydata, na którego oddaje się głos pozostawia się nie skreślone, skreślając jednocześnie wszystkie pozostałe nazwiska,
	jeżeli do wyborów zgłoszono tylko jednego kandydata, głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w ten sposób, że Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem„NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu

	Na karcie do głosowania kandydatów umieszcza się w porządku alfabetycznym.

Z zastrzeżeniem pkt 7, ppkt b) głos uważa się za nieważny, jeżeli głosujący odda kartę do głosowania: bez skreśleń, całkowicie przekreśloną, na której pozostawił nie skreślone więcej niż jedno nazwisko kandydata.
Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania.
Wynik głosowania  tajnego stanowi o podjęciu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie. Przewodniczącym zostaje wybrany ten kandydat, który w głosowaniu tajnym uzyskał największa liczbę głosów, przy czym liczba ta musi wynosić więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
	Niniejszy Regulamin podlega przyjęciu przez Radę w głosowaniu jawnym 
i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyjaśnienia:
Bezwzględna liczba głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady oznacza ( w obecności co najmniej 8 radnych):
	przy parzystej liczbie obecnych na sesji radnych – połowę obecnych + 1, np.: 14 radnych = 7+1= 8,
	przy nieparzystej liczbie obecnych na sesji radnych – zaokrągloną w górę liczbę całkowitą wynikająca z podzielenia liczby obecnych przez dwa, np.: 15: 2 = 7,5 = 8

Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk


  Załącznik Nr 1 do Regulaminu  wyboru radnego 
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w Korfantowie 
w dniu 02 grudnia 2010r.



Karta  do głosowania na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie



Kandydaci zgłoszeni przez radnych na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
w kadencji 2010 – 2014.


________________________________________________
                             /Nazwisko i imię kandydata/

________________________________________________
                             /Nazwisko i imię kandydata/

________________________________________________
                             /Nazwisko i imię kandydata/

________________________________________________
                             /Nazwisko i imię kandydata/

Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk







INFORMACJA:
Głosowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwisko kandydata, na którego oddaje się głos pozostawia się nie skreślone, skreślając jednocześnie wszystkie pozostałe nazwiska.




Załącznik Nr 2 do Regulaminu  wyboru radnego 
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w Korfantowie 
w dniu 02 grudnia 2010r.



Karta  do głosowania na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w  Korfantowie



Kandydat zgłoszony przez radnych na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
w kadencji 2010 – 2014.



TAK 
.				
                                           .............................................................................
					nazwisko i imię - imiona)
NIE   








Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk






INFORMACJA
Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem„NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku „x” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
(




