
UCHWAŁA NR VIII/31/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY

z dnia 23 marca 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Łęczyca

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 6 do statutu stanowiącego załącznik  do uchwały Nr IX/65/11 Rady Miasta Łęczyca 
z 20 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Miasta Łęczyca (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 r. Nr 245, poz. 2575), 
wprowadza się następujące zmiany:

1) do § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Regulacje zawarte w ust. 4 nie dotyczą sesji zwoływanych na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 
ustawowego składu Rady”;

2) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja skrutacyjna działa na podstawie opracowywanego każdorazowo regulaminu głosowania 
z zastrzeżeniem ust. 3”;

3) po § 9 ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Regulamin wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej w Łęczycy określa 
załącznik nr 6.1 i 6.2 do Statutu Miasta Łęczyca”;

4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Rady wchodzą następujące komisje stałe:

1) Planowania i budżetu;

2) Gospodarki i mienia;

3) Oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej;

4) Rewizyjna;

5) Sportu i rekreacji”;

5) po załączniku nr 6 dodaje się załącznik nr 6.1 w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz 
załącznik nr 6.2 w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
14 dniach od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Zenon Koperkiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/31/15

Rady Miejskiej w Łęczycy

z dnia 23 marca 2015 r.

Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy

§ 1. Zasady ogólne

1.  Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego spośród nieograniczonej liczby kandydatów 
w głosowaniu tajnym.

2.  Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej
w Łęczycy.

3.  Nazwiska kandydatów na Przewodniczącego Rady umieszczane są na karcie do głosowania w porządku 
alfabetycznym.

4.  Wybór Przewodniczącego Rady przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród radnych Rady 
Miejskiej w Łęczycy obecnych na sesji.

5.  Po ustaleniu liczby kandydatów przez Radę Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, które 
następnie rozdaje radnym.

6.  Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce z prawej strony nazwiska kandydata na 
Przewodniczącego Rady, na którego oddaje głos.

7.  Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności 
Komisji Skrutacyjnej wrzuca do urny kartę do głosowania.

8. Wybór Przewodniczącego Rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składy Rady.

Rozdział 2.

§ 2. Ustalenie wyników głosowania

1.  Ważność głosu:

1) głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym 
nazwisku kandydata na Przewodniczącego Rady;

2) nieważne są również karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone;

3) jeżeli na karcie do głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady radny nie umieścił znaku „X” przy 
nazwisku żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 6 Rozdziału 1 niniejszego 
Regulaminu, jego głos uznaje się za ważny bez dokonania wyboru.

2.  Za wybranego kandydata na Przewodniczącego Rady uznaje się kandydata, który otrzymał więcej ważnie 
oddanych głosów, a ilość tych głosów stanowi wymaganą większość zgodnie z ust. 8 Rozdziału 1. Jeżeli dwóch lub 
więcej kandydatów otrzymało jednakową liczbę najwięcej ważnie oddanych głosów, przeprowadza się ponowne 
wybory i głosowanie spośród tych kandydatów.

3.  W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, a kandydatów było więcej 
przeprowadza się ponowna turę głosowania spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. 
W przypadku przeprowadzenia ponownej tury głosowania regulamin niniejszy stosuje się odpowiednio.

4.  W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów zarządza się ponowne 
wybory.

5.  Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i określa:

1) liczbę radnych obecnych na sesji;
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2) zgłoszone kandydatury;

3) liczbę głosów minimalną konieczną do wyboru zgodnie z ust. 8 Rozdział 1 niniejszego Regulaminu;

4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;

5) liczbę oddanych głosów (gdyby liczba oddanych głosów różniła się od liczby osób, którym wydano karty do 
głosowania, Komisja poda w protokóle przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);

6) liczbę głosów nieważnych;

7) liczbę głosów ważnych;

8) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru;

9) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

10) stwierdza wynik wyborów.

6.  Komisja Skrutacyjna sporządza protokół.

7.  Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

8.  Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Rozdział 3.

§ 3. Zgłoszenie jednego kandydata.

1.  W przypadku zgłoszenia jednego kandydata: Rozdział 1 ust 6, Rozdział 2 § 2 ust. 1 i 2, Rozdział 
2 ust. 5 pkt 9 niniejszego Regulaminu otrzymuje brzmienie jak niżej oraz dodaje się w Rozdziale 2 ust. 5 pkt 5a 
w brzmieniu jak niżej:

1) Rozdział 1 ust 6- Radny dokonuje wyboru poprzez podkreślenie słowa „tak” lub „nie” z prawej strony 
nazwiska kandydata opowiadając się w ten sposób za wyborem (podkreślając słowo „tak”) lub (przeciwko 
wyborowi podkreślając słowo „nie”).

2) Rozdział 2 §2 ust. 1 - ważność głosu – pkt 1) głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania 
podkreślono jednocześnie słowo „tak” i „nie”; pkt 2) nieważne są również karty do głosowania inne niż 
urzędowo ustalone; pkt 3) jeżeli na karcie do głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady radny 
nie podkreślił ani słowa „tak” ani słowa „nie” jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru;

3) Rozdział 2 §2 ust. 2 - za wybranego na funkcję Przewodniczącego uważa się kandydata, który uzyskał 
bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składy rady (podkreślone słowo 
„tak”).

4) Rozdział 2 §2 ust. 5 pkt 9) - liczbę głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata i liczbę głosów ważnych 
przeciw wyborze kandydata;

5) Rozdział 2 §2 pkt 5a) – w przypadku, gdy kandydat nie otrzyma wymaganej większości głosów, przeprowadza 
się ponowne wybory.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/31/15

Rady Miejskiej w Łęczycy

z dnia 23 marca 2015 r.

Regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy

Rozdział 1.

§ 1. Zasady ogólne

1. Rada wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego spośród nieograniczonej liczby kandydatów

w głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej

w Łęczycy.

3. Nazwiska kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady umieszczane są na karcie do głosowania w porządku 
alfabetycznym.

4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród radnych Rady 
Miejskiej w Łęczycy obecnych na sesji.

5. Po ustaleniu liczby kandydatów przez Radę Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, które 
następnie rozdaje radnym.

6. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce z prawej strony nazwiska kandydata na 
Wiceprzewodniczącego Rady, na którego oddaje głos.

7. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności 
Komisji Skrutacyjnej wrzuca do urny kartę do głosowania.

8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składy Rady.

Rozdział 2.

§ 2. Ustalenie wyników głosowania

1. Ważność głosu:

1) głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym 
nazwisku kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady;

2) nieważne są również karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone;

3) jeżeli na karcie do głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady radny nie umieścił znaku „X” przy 
nazwisku żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 6 Rozdziału 1 niniejszego 
Regulaminu, jego głos uznaje się za ważny bez dokonania wyboru.

2. Za wybranego kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady uznaje się kandydata, który otrzymał więcej 
ważnie oddanych głosów, a ilość tych głosów stanowi wymaganą większość zgodnie z ust. 8  Rozdziału 1. Jeżeli 
dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową liczbę najwięcej ważnie oddanych głosów, przeprowadza się 
ponowne wybory i głosowanie spośród tych kandydatów.

3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, a kandydatów było więcej 
przeprowadza się ponowna turę głosowania spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. 
W przypadku przeprowadzenia ponownej tury głosowania regulamin niniejszy stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów zarządza się ponowne 
wybory.
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5. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i określa:

1) liczbę radnych obecnych na sesji;

2) zgłoszone kandydatury;

3) liczbę głosów minimalną konieczną do wyboru zgodnie z ust. 8 Rozdział 1 niniejszego Regulaminu;

4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;

5) liczbę oddanych głosów (gdyby liczba oddanych głosów różniła się od liczby osób, którym wydano karty do 
głosowania, Komisja poda w protokóle przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);

6) liczbę głosów nieważnych;

7) liczbę głosów ważnych;

8) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru;

9) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

10) stwierdza wynik wyborów.

6. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół.

7. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

8. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Rozdział 3.

§ 3. Zgłoszenie jednego kandydata.

1. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata: Rozdział 1 ust 6, Rozdział 2 § 2 ust. 1 i 2, Rozdział 2 ust. 5 pkt 
9 niniejszego Regulaminu otrzymuje brzmienie jak niżej oraz dodaje się w Rozdziale 2 ust. 5 pkt 5a w brzmieniu 
jak niżej:

1) Rozdział 1 ust 6- Radny dokonuje wyboru poprzez podkreślenie słowa „tak” lub „nie” z prawej strony 
nazwiska kandydata opowiadając się w ten sposób za wyborem (podkreślając słowo „tak”) lub (przeciwko 
wyborowi podkreślając słowo „nie”).

2) Rozdział 2 §2 ust. 1 - ważność głosu – pkt 1) głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania 
podkreślono jednocześnie słowo „tak” i „nie”; pkt 2) nieważne są również karty do głosowania inne niż 
urzędowo ustalone; pkt 3) jeżeli na karcie do głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady radny 
nie podkreślił ani słowa „tak” ani słowa „nie” jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru;

3) Rozdział 2 §2 ust. 2 - za wybranego na funkcję Wiceprzewodniczącego uważa się kandydata, który uzyskał 
bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składy rady (podkreślone słowo 
„tak”).

4) Rozdział 2 §2 ust. 5 pkt 9) - liczbę głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata i liczbę głosów ważnych 
przeciw wyborze kandydata;

5) Rozdział 2 §2 pkt 5a) – w przypadku, gdy kandydat nie otrzyma wymaganej większości głosów, przeprowadza 
się ponowne wybory.
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