
UCHWAŁA NR IX/52/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 21 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania nad odwołaniem  

radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo 

  

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

     /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr IX/52/19  

Rady Gminy Gozdowo  

z dnia 21 czerwca 2019 r.  

 

 

 

R E G U L A M I N 

 

głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 

Gozdowo przeprowadzonego na sesji w dniu 21 czerwca 2019 roku  

 
§1 

 

1. Rada Gminy Gozdowo odwołuje Przewodniczącego Rady Gminy w głosowaniu 

tajnym.  

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana przez Radę Gminy spośród 

radnych. 

§ 2 

 

1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, sporządzonych według 

poniższego wzoru.   

 

 

Wzór 

 

Karta do głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady 

Gminy Gozdowo, przeprowadzone w dniu ……. 2019 roku 

 

Czy jesteś za odwołaniem radnego ……………………………. 

                                                                         (imię i nazwisko przewodniczącego)  

z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo ? 

 

  

 

tak                                nie 

 

 

 

 

Pieczęć Rady Gminy Gozdowo 

 

 

2. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna.  

3. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Gozdowo.  

 

 

 

 

 

 



§ 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. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” tylko w jednej kratce: 

⎯ umieszczonej przy wyrazie „tak” opowiadając się za odwołaniem 

Przewodniczącego Rady, 

⎯ umieszczonej przy wyrazie „nie” opowiadając się przeciwko odwołaniu 

Przewodniczącego Rady. 

2. Głos uważa się za nieważny, gdy radny na karcie do głosowania: 

⎯ postawi znak „x” jednocześnie w dwóch kratkach, 

⎯ nie postawi znaku „x” w żadnej kratce, 

⎯ wypełni kratkę w sposób niezgodny z ust. 1.  

3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną, nieopatrzone 

pieczęcią, o której mowa w § 2 ust. 3 oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.  

4. Wszelkie znaki dopisane na karcie do głosowania poza obrębem kratki nie wpływają  

na ważność głosu. 

§ 5 

 

1. Odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

2. Głosowanie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział, co najmniej 8 radnych. 

 

§ 6 

 

1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania  

i sporządza protokół według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.  

2. Protokół  podpisują  wszyscy członkowie  Komisji Skrutacyjnej.  

3. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie 

protokołu na sesji.  

§ 7 

 

1. Przewodniczącego Rady Gminy uważa się za odwołanego, jeżeli w głosowaniu za jego 

odwołaniem opowiedziało się więcej niż połowa radnych obecnych na sesji.  

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

     /-/ Dariusz Śmigielski 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

P R O T O K Ó Ł 

z głosowania nad odwołaniem radnego Dariusza Śmigielskiego  

z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo 

sporządzony na sesji w dniu 21 czerwca 2019 roku 

 

Komisja Skrutacyjna w składzie: 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny/a ......................................................................... 

Członek Komisji                                        - radny/a.......................................................................... 

Członek Komisji                                     - radny/a.......................................................................... 

                    po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:  

 

1. Na …………radnych Rady Gminy Gozdowo, obecnych na sesji jest ……… radnych.  

 

2. Minimalna liczba głosów do dokonania odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady 

Gminy, zgodnie z art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wynosi - ………… głosów.  

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania - ………… 

4. Liczba kart wyjętych z urny wynosi - ………… ; w tym:  

1) kart nieważnych było - ………… 

2) kart ważnych było - ………… ; w tym:   

a) liczba głosów nieważnych - ………… 

b) liczba głosów ważnych - ………… 

• liczba głosów ważnych oddanych za odwołaniem Przewodniczącego Rady 

Gminy - ………… 

• liczba głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu Przewodniczącego Rady 

Gminy - ………… 

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie odwołania 

radnego Pana Dariusza Śmigielskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo 

uzyskał/ nie uzyskał minimalną/nej liczbę/y głosów określoną/nej dla dokonania odwołania,  

w związku z tym Przewodniczący został/nie został odwołany*.  

Uwagi Komisji:    
……………………………………………………………………………………………………................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………………................................................. 

Na tym protokół zakończono  i podpisano: 

 

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

2) Członek Komisji                                   - ……………………………………................................................. 

3) Członek Komisji                                   - …………………………………….................................................  

  

Załączniki: karty do głosowania – ……………… 

 

*niepotrzebne skreślić 


