
 
 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Pawłowice 
         Nr I/ 2/ 2006 z dnia  24.11.2006r. 

 
 

Regulamin 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pawłowice 

 
 

1. Rada Gminy Pawłowice zgodnie z § 15 Statutu Gminy, spośród swoich członków  wybiera 
 1 Wiceprzewodniczącego  Rady. 

2. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Rada dokonuje zgodnie z trybem określonym 
w art. 19  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. nr 142, poz. 
1591 z późn. zmianami)  tj. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym obecnym na sesji. 
4. Dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego powołuje się z radnych w głosowaniu 

jawnym komisję skrutacyjną w liczbie 3 osób, która zapewni sprawne przeprowadzenie 
głosowania i obliczenia wyników wyborów. 

5. Każdy z kandydatów  zobowiązany jest do ustnego wyrażenia zgody na kandydowanie. 
6. Radny – członek komisji skrutacyjnej , w przypadku zgłoszenia jego kandydatury na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie 
zobowiązany jest  do złożenia rezygnacji z udziału w pracach komisji skrutacyjnej, w takim 
przypadku skład w/w komisji drogą wyboru przez Radę uzupełnia się o brakującego członka. 

7. Nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania według kolejności 
zgłoszeń. 

8. Głosujący w tym głosowaniu wybierają Wiceprzewodniczącego spośród zgłoszonych 
kandydatów poprzez postawienie znaku „X”  przy nazwisku kandydata wybieranego przez 
siebie. 

9. Wiceprzewodniczącym Rady zostaje ten kandydat,  który uzyskał największą, wymaganą 
ustawowo  liczbę  głosów. 

10. W przypadku nie uzyskania przez żadnego kandydata  wymaganej liczby głosów – zarządza 
się kolejną  turę wyborów. 
W kolejnej turze wyborów, o ile zgłoszonych kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady 
było więcej niż dwóch, nie uczestniczą kandydaci z najmniejszą ilością głosów. 

11. O ile po tym fakcie, w trzech kolejnych głosowaniach  żaden z kandydatów  nie uzyskał 
wymaganej liczby głosów – procedurę powtarza się od początku. 

12. Z przeprowadzonego  głosowania sporządza się protokół. 
13. Wyniki glosowania ogłasza Przewodniczący komisji skrutacyjnej. 
14. Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczącego następuje uchwałą Rady Gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


