
UCHWAŁA NR XVIII/566/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza „Regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin” 
zarządzonego na dzień 27 maja 2020 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/566/20 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 maja 2020 r. 

 
REGULAMIN 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin 

§ 1. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin, zwanego dalej 
Wiceprzewodniczącym, dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu Rady Miasta Szczecin, w głosowaniu tajnym. 

§ 2. 1.   Prawo zgłoszenia kandydatów na Wiceprzewodniczącego przysługuje radnym obecnym 
na sesji zdalnej, zwołanej w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) 

2. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. 

§ 3. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do ustnego wyrażenia zgody na kandydowanie. 

§ 4. 1.   Dla przeprowadzenia wyboru powołuje się Komisję Skrutacyjną złożoną z trzech radnych. 
Każdy z kandydatów zobowiązany jest do ustnego wyrażenia zgody na kandydowanie. 

2. Radny będący członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem na funkcję 
Wiceprzewodniczącego. 

3. Skład Komisji Skrutacyjnej zatwierdza Rada Miasta w głosowaniu jawnym. 

4. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, który 
kieruje jej pracami i udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących procedury głosowania. 

§ 5. Głosowanie odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r., w godzinach od 10.00 do 12.00 w sali 
sesyjnej Rady Miasta Szczecin. 

§ 6. 1.   Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna, opatruje pieczęcią Rady Miasta 
Szczecin po ustaleniu listy radnych, którzy kandydują na funkcję Wiceprzewodniczącego. 

2. Radny biorący udział w głosowaniu otrzymuje kartę do głosowania od Komisji Skrutacyjnej. 

3. Radny po wypełnieniu karty do głosowania wrzuca ją do urny. 

§ 7. 1.   Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala jego wyniki i sporządza 
protokół. Wyniki głosowania ustalane są zgodnie z postanowieniami §43 Regulaminu Rady Miasta 
Szczecin, stanowiącego Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Szczecin przyjętego uchwałą Nr VI/189/19 
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r.. 

2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej. 

3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

§ 8. 1.  W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej: 

1) liczbę radnych uprawnionych do głosowania; 

2) imię i nazwisko zgłoszonego kandydata/kandydatów na Wiceprzewodniczącego; 

3) minimalną liczbę głosów, konieczną do ważnego wyboru; 

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

6) liczbę kart nieważnych; 

7) liczbę głosów nieważnych; 

8) liczbę głosów bez dokonania wyboru (wstrzymujących się), 

9) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, a nadto stwierdza wynik 
wyborów. 

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. 

§ 9. Stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego dokonuje się uchwałą Rady Miasta Szczecin po 
ogłoszeniu wyników. Uchwała nie jest głosowana – tajny wybór stwierdza Komisja Skrutacyjna. 

§ 10. Wynik głosowania podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.
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