
Uchwała Nr......... /........../...

Rady Gminy Tarnowiec

Druk Nr

z dnia.................... r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady 
Gminy Tarnowiec.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego z funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady



Załącznik do uchwały Nr......... /........... /.........

Rady Gminy Tarnowiec

z dnia..........................r.

REGULAMIN

głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy
Tarnowiec przeprowadzonego na sesji w dniu.................................. r.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

Głosowanie wniosku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec 
przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.

§2

1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.

2. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna, po stwierdzeniu przez 
Radę, że wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy spełnia wymogi formalne.

3. Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Gminy Tarnowiec".

§3

1. Głosowanie odbywa się na sesji, poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca 
do niej kartę do głosowania.

2. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające 
radnym tajne (dyskretne) dokonanie skreślenia na karcie do głosowania.

§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

Odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec następuje bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy.

§6

Karty do głosowania sporządzone wg jednolitej formy zawierają brzmienie: "Karta do głosowania 
w sprawie wniosku o odwołanie radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec" 
oraz pytanie "Czy jesteś za odwołaniem radnego Jarosława Pękali z funkcji Przewodniczącego 
Rady Gminy Tarnowiec". Na karcie obok pytania z prawej strony umieszcza się dwie jednakowe 
kratki: jedna obok wyrazu "tak", druga obok wyrazu "nie".

Rozdział 2

Zasady głosowania

§7

1. Radny głosuje poprzez postawienie znaku "X" w kratce obok wyrazu "tak" opowiadając się w ten 
sposób za odwołaniem Przewodniczącego Rady, lub w kratce obok wyrazu "nie", opowiadając 
się w ten sposób przeciwko odwołaniu Przewodniczącego Rady.

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:

1) postawi znak "X" jednocześnie w kratce obok wyrazu "tak", jak i w kratce obok wyrazu 
nre ;

2) nie postawił znaku "X" w kratce ani obok wyrazu "tak" ani obok wyrazu "nie";

3) wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1

- jego głos uważa się za nieważny.

3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi.

4. Karty całkowicie przedarte Komisja Skrutacyjna uważa jako głosy nieważne.

§8

Przewodniczącego Rady uważa się za odwołanego, jeżeli w głosowaniu za jego odwołaniem 
oddano (znaków "X" w kratce obok wyrazu "tak"), co najmniej o jeden głos więcej od sumy 
pozostałych ważnie oddanych głosów, z zastrzeżeniem § 5.

§9

1. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej:

1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;

2) imię i nazwisko odwoływanego Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec;



3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;

4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, 
którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę 
tej niezgodności);

5) liczbę kart nieważnych;

6) liczbę głosów nieważnych;

7) liczbę głosów ważnych;

8) liczbę głosów ważnych oddanych za odwołaniem Przewodniczącego Rady;

9) liczbę głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu Przewodniczącego Rady

10) minimalną liczbę głosów, konieczną do ważnego odwołania Przewodniczącego Rady, 
zgodnie § 5 i § 8 Regulaminu;

- a nadto stwierdza wynik głosowania, tzn. czy za odwołaniem Przewodniczącego Rady 
opowiedziała się wystarczająca ilość głosów, o której mowa w pkt 10.

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 ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie odwołania 
radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec zgodnie z brzmieniem 
załącznika nr.l do Regulaminu.

4. Ustala się wzór karty do głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego z funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec zgodnie z brzmieniem załącznika nr.2 do Regulaminu.



Załącznik nr.l do Regulaminu 
głosowania wniosku w sprawie odwołania 

radnego z funkcji Przewodniczącego 
Rady Gminy Tarnowiec

PROTOKÓŁ

Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego z 
funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec sporządzony na sesji w dniu....................... r.

Komisja Skrutacyjna powołana przez Radę Gminy w Tarnowcu w składzie:

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - .......................................................................

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

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

w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania:.......................

2. Głosowanie dotyczyło odwołania radnego ................................................... z funkcji
Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: ....................

4. Liczba kart wyjętych z urny:...................... Różnica ilości kart wyjętych z urny i liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie wynika z powodu .........  „

5. Liczba kart nieważnych:....................

6. Liczba głosów nieważnych:....................

7. Liczba głosów ważnych:....................

8. Liczba głosów ważnych oddanych za odwołaniem Przewodniczącego Rady:....................

9. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu Przewodniczącego Rady:....................

10. Minimalna liczba głosów, konieczna do ważnego odwołania Przewodniczącego: ..................

Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 
Tarnowiec, uzyskał/nie uzyskał* minimalną/nej* liczbę/y* głosów i w związku z tym radny 
Jarosław Pękala został/nie został* odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.



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 ............................

* - wybrać właściwy wariant



Załącznik nr.2 do Regulaminu 
głosowania wniosku w sprawie odwołania 

radnego z funkcji Przewodniczącego 
Rady Gminy Tarnowiec

Karta do głosowania w sprawie 

wniosku o odwołanie radnego 

z funkcji Przewodniczącego

Rady Gminy Tarnowiec

Czy jesteś za odwołaniem radnego
Jarosława Pękali z funkcji
Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec

TAK NIE

Postawić znak „X" w kratce TAK lub NIE



Uzasadnienie

Procedura odwołania radnego (w głosowaniu tajnym) z funkcji Przewodniczącego Rady składa się z 
kilku etapów. Oprócz powołania komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest przeprowadzenie 
głosowania i ustalenie jego wyników, rada przyjmuje regulamin głosowania odwołania radnego z 
funkcji, który określa szczegółowo całą procedurę głosowania, w tym między innymi: wzór karty do 
głosowania, sposób dokonywania wyboru (zasady dokonywania skreśleń), zasady kwalifikowalności 
głosu (głos ważny, głos nieważny).

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla skutecznego, sprawnego 
i prawidłowego przeprowadzenia głosowania.


