RADA GMINY
BRODY
Uchwała NrSip0.0.4.6....
Rady Gmin v..k Brodach
z dnia .0'.1,1.9/b/dtMO,...cW4.V_Alx
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na PrzewodniczącegoRady Gminy w
Brodach.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.0 z 2013r.
poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Regulamin głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Brody
zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
*2.
Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.
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RADA GMINY
BRODY

Regulamin
Głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach przeprowadzonego na
sesji Rady Gminy w Brodach w dniu 01 grudnia 2014 roku
§ 1.
1.Rada Gminy Brody wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Gminy spośród
nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
2.Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych.
§ 2.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym lub grupie radnych.

„ 3.
1.Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „karta do
głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Brody", oraz zamieszcza się w
kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona radnych zgłoszonych na kandydatów na
Przewodniczącego Rady Gminy.
2.Karty do głosowania sporządza komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy
kandydują na stanowiska Przewodniczącego Rady i rozdaje je radnym.
3.Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Gminy w Brodach".
§ 4.
1.Radny dokonuje wyboru poprzez pozostawienie nieskreślonego nazwiska kandydata, na którego
głosuje opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na Przewodniczącego Rady.
2..1eżeli radny na karcie do głosowania pozostawi większą niż jeden liczbę nazwisk kandydatów
głos taki uważa się za nieważny.
3.Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez Komisję Skrutacyjną, nie opatrzone pieczęcią oraz
całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.

„ 5.
1.Głosowanie odbywa się poprzez wywoływanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i wrzuca do niej kartę do głosowania.
2.Podczas głosowania w sali znajduje się parawan umożliwiający radnym „dyskretne" oddanie
głosu.

§ 6.
1.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną większością głosów, w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2.Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów, których liczba
stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu..
3.Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 8 radnych.
§ 71.Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustała wyniki głosowania i sporządza
protokół.
2.W protokole olcreśla się co najmniej:
-liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania,
-imię i nazwisko zgłoszonego kandydata,
-liczbą głosów minimalną konieczna do ważnego wyboru,
-liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania,
-liczba kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart do głosowania różniła się od liczby osób, którym
wydano karty do głosowania. Komisja podaje w protokole przepuszczalną przyczyna tej
niezgodności).
-liczbą głosów nieważnych,
-liczbę głosów ważnych,
-liczbę głosów oddanych za wyborem kandydata,
-protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej,
-wyniki wyboru ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
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w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach.

Na podstawie art.19 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2013r. poz.594 z póżniejszymi zmianami) w wyniku tajnego
głosowania Rada Gminy w Brodach uchwala, co następuje:
§

1.

,
Wybiera się radnego
Rady Gminy w Brodach
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na Przewodniczącego

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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......
Rady Gminy iw \ Brodach i
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aVZ.0".ć)210A4.1f0h4.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy w Brodach.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.0 z 2013r.
poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Regulamin głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady. Gminy
Brody zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Regulamin
Głosowania wyboru radnych na 2-ch Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Brodach
przeprowadzonego na sesji Rady Gminy w Brodach w dniu 01 grudnia 2014 roku
§ 1.
1.Rada Gminy Brody wybiera ze swego grona 2-ch Wiceprzewodniczących Rady Gminy spośród
nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
2.Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych.
*2.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym lub grupie radnych.

3.
1.Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „karta do
głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brody", oraz zamieszcza się w
kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona radnych zgłoszonych na kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
2.Karty do głosowania sporządza komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy
kandydują na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady i rozdaje je radnym.
3.Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Gminy w Brodach".
§ 4.
1.Radny dokonuje wyboru poprzez pozostawienie nieskreślonych 2-ch nazwisk kandydatów, na
których głosuje opowiadając się w ten sposób za wyborem tych kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
2.Jeżeli radny na karcie do głosowania pozostawi większą niż dwa liczbę nazwisk kandydatów głos
taki uważa się za nieważny.
3.Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez Komisję Skrutacyjną, nie opatrzone pieczęcią oraz
całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.

5.
1.Głosowanie odbywa się poprzez wywoływanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i wrzuca do niej kartę do głosowania.
2.Podczas głosowania w sali znajduje się parawan umożliwiający radnym „dyskretne" oddanie
głosu.

I

§ 6.
1.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy następuje bezwzględną większością głosów, w
obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2.Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów, których liczba w
przypadku każdego kandydata stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji i
biorących udział w głosowaniu..
3.Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 8 radnych.
§ 7.
1.Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustała wyniki głosowania i sporządza
protokół.
2.W protokole określa się co najmniej:
-liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania,
-imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów,
-liczbą głosów minimalną konieczna do ważnego wyboru,
-liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania,
-liczba kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart do głosowania różniła się od liczby osób, którym
wydano karty do głosowania. Komisja podaje w protokole przepuszczalną przyczyna tej
niezgodności).
-liczbą głosów nieważnych,
-liczbę głosów ważnych,
-liczbę głosów oddanych za wyborem kandydatów,
-protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej,
-wyniki wyboru ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
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w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Brodach.

Na podstawie art.19 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2013r. poz.594 z póżniejszymi zmianami) w wyniku tajnego
głosowania Rada Gminy w Brodach uchwała, co następuje:
§ 1.
Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Brodach wybiera się następujących
radnych:
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§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr:r,(09i0/1(1
Rady Gminy
rodach
z dnia Dn.

w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady
Gminy w Brodach.
Na podstawie art.18a i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2013r poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Brodach
uchwała co następuje:
§ 1.
Powołuje się Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów liczącą nie więcej niż 7
członków. Do kompetencji komisji należą sprawy pozostające w zakresie działania Rady
Gminy.
*2.
Postanaw'a się powoilać w 4kład Komisji następujących radnych:
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Na Przewodniczącego Komisji wybiera się 4q.C/CteJ)1
Komisja na posiedzeniu dokona wyboru ze swego krona Z-cy Pzewodniczącego Komisji.
§ 4.
Powołuje się Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa liczącą nie
więcej niż 7 członków. Do kompetencji komisji należą sprawy pozostające w zakresie
działania Rady Gminy.
5.
Po tanaw"a się powołać w skład Komisji następujących radnych:
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§ 6.
Na Przewodniczącego Komisji wybiera
efm9„.
Komisja na posiedzeniu dokona wyboru ze swegd grona Z-cy Przewodniczącego Komisji.

Powołuje się Komisję Rewizyjną. liczącą_ nie więcej niż 3 członków. Zasady i tryb
działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Brody.
§ 8.
Pos,1anawia się powołać w skład Komisji następujących radnych:
.,,
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9.

Na Przewodniczącego Komisji wybiera się
Komisja na posiedzeniu dokona wyboru ze swego grona Z-cy Przewodniczącego Komisji.
§ 10.
Powołuje się Komisję Statutową dorażną, której celem będzie opracowanie zmian w
Statucie Gminy Brody.
§ 11.
Po anyi się p wołać w skład Komisji następujących radnych:
1... 0.
2...
SO3...
4...
§ 12.
O\ 4.
Na Przewodniczącego Komisji wybiera się kk130...liVlred1()..,
Komisja na posiedzeniu dokona wyboru ze swego grona Z-cy Przewodniczącego Komisji.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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