  			                                                 
     Uchwała Nr I/3/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 02 grudnia 2010 roku



w sprawie przyjęcia Regulaminu  wyboru radnych na Wiceprzewodniczących 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 radnych na Wiceprzewodniczących 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/3/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie 
z dnia 02  grudnia 2010r. 

Regulamin
wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Korfantowie przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w Korfantowie 
w dniu 02 grudnia  2010r.

Wiceprzewodniczących 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 każdego kandydata na odrębnej karcie do głosowania stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu z których każda zawiera nazwisko i imię jednego kandydata. Głosuje się w ten sposób, że oddając głos na kandydata pozostawia się jego nazwisko nie skreślone. Głosując przeciw kandydatowi-skreśla się jego nazwisko na karcie. Wszelkie dopiski, krzyżyki itp. nie wpływają na ważność głosu.
	Głos uważa się za nieważny, jeżeli głosujący odda kartę do głosowania: całkowicie przekreśloną.

Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania.
Wynik głosowania tajnego  stanowi o podjęciu uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie.

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 do Regulaminu  wyboru radnych 
na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w Korfantowie 
w dniu 02 grudnia 2010r.



Karta  do głosowania na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie



Kandydaci zgłoszeni przez radnych na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
w kadencji 2010 – 2014.
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Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk




