-Projekt Uchwała Nr I / / 2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wicestarosty
i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz ustalenia Regulaminu
działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia głosowania.
Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 1 i 3 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1592 z późn. zm.) oraz § 52 Statutu Powiatu Wodzisławskiego (Dz. Urz Woj. Śląskiego
z 2006 r. Nr 9 poz.337)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Wicestarosty
i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następującym składzie :
1)...................................................... 4) .......................................................
2)...................................................... 5) .......................................................
3)...................................................... 6)........................................................
2. Ustala się Regulamin działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia
głosowania - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr I/
/2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 listopada 2006 roku

Regulamin działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia głosowania
§1
Komisja Skrutacyjna została powołana do przeprowadzenia tajnego głosowania w celu
wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.
§2
Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
i Sekretarza Komisji Skrutacyjnej.
§3
Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przeprowadzenie głosowania tajnego w celu wyboru
Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
W szczególności do jej zadań należy:
- ostemplowanie kart do głosowania pieczątką Rady Powiatu w ilości równej obecnym na
sali radnym,
- komisyjne sprawdzenie urny i jej zamknięcie,
- przeprowadzenie głosowania,
- komisyjne otwarcie urny,
- przeliczenie i sprawdzenie ilości kart znajdujących się w urnie z ilością osób biorących
udział w głosowaniu,
- przeliczenie głosów,
- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego głosowania,
- przekazanie protokołu z głosowania Przewodniczącemu Rady.
§4
Głosowanie komisja przeprowadza po zapoznaniu radnych z trybem głosowania określonym
poniżej:
1. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznaje radnych z następującymi zasadami
głosowania:
- głos prawidłowo oddany na poszczególnego kandydata to głos oddany za pomocą
znaku X, po jednym znaku X przy nazwisku kandydata,
- głos nieważny oddany na poszczególnego kandydata to niepostawienie znaku X w
żadnej kratce lub postawienie znaku X w dwóch kratkach przy nazwisku kandydata.
2. Radny po wywołaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej podchodzi do
niego, otrzymuje kartę do głosowania i w wyznaczonym miejscu dokonuje na niej
skreślenia.
3.Po dokonaniu wyboru radny wrzuca kartę do urny, po czym wraca na swoje miejsce.
§5
Komisja Skrutacyjna ulega rozwiązaniu po złożeniu na ręce Przewodniczącego Rady
protokołu z przeprowadzenia głosowania.

