UCHWAŁA NR I/5/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U z 2018 roku, poz.995 z póź. zmianami), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się Regulamin wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr I/5/2018
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 19.11.2018 roku
REGULAMIN
WYBORU STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1.Radni Powiatu Sztumskiego wybierają Starostę Powiatu Sztumskiego zwanego dalej
„Starostą” spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2.Przesłanka bezwzględnej większości głosów jest zachowana, gdy kandydat na Starostę
otrzyma co najmniej 9 głosów opowiadających się za jego wyborem.
3.Zgłoszony na Starostę kandydat przed przeprowadzeniem głosowania wyraża ustnie zgodę
na kandydowanie.
§2
1.Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna licząca 3
radnych.
2.Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego .
3.Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady
Powiatu Sztumskiego.
4. Kart nie może być więcej, niż liczba radnych Rady Powiatu Sztumskiego obecnych na sesji
uprawnionych do głosowania.
5.Po ustaleniu przez Radę listy kandydatów na Starostę Komisja Skrutacyjna przystępuje do
przeprowadzenia głosowania.
6.Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wywołanie z listy obecności przez
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej nazwiska radnego.
7.Wywołany z nazwiska radny otrzymuje od Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania z
nazwiskiem lub nazwiskami kandydatów, poświadcza na liście jej odbiór, podchodzi w
miejsce, które umożliwia radnemu dokonanie tajnego wyboru kandydata na karcie do
głosowania, a następnie podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do
niej kartę do głosowania.
§3
1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystępuje w odrębnym
pomieszczeniu do ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu .
2.Wzór protokołu z ustalenia wyników głosowania stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu /zał nr 1 –wybór przy zgłoszonym jednym kandydacie, zał nr 2 – wybór przy
zgłoszonych dwóch i więcej kandydatów/
3.Po sporządzeniu protokołu z głosowania podpisują go wszystkie osoby wchodzące w skład
Komisji Skrutacyjnej.
4.Wyniki głosowania ogłasza radnym Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez
odczytanie treści sporządzonego przez Komisję protokołu.

Rozdział II
Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata
§4
1. Wszystkie karty do głosowania sporządzone są według jednolitej formy w następujący
sposób :
Od góry , pośrodku karty zawarty jest zapis:
„Karta do głosowania dla wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego”
Niżej zawarte jest pytanie o treści :
„Czy jesteś za wyborem ………………………./imię i nazwisko kandydata/ na stanowisko
Starosty Powiatu Sztumskiego”
Obok nazwiska kandydata, po prawej stronie umieszczone są dwie jednakowe kratki :
Jedna nad wyrazem „tak”, a druga nad wyrazem „nie”
§5
1.Radny dokonuje wyboru kandydata poprzez postawienie znaku „x’ nad wyrazem „Tak”
opowiadając się w ten sposób za wyborem .
2.Radny opowiada się przeciwko wyborowi kandydata stawiając znak „x” w kratce nad
wyrazem „Nie”.
3.W przypadku, gdy radny na karcie do głosowania:
1/postawi znak „x” w kratce jednocześnie nad wyrazem „Tak” i w kratce nad wyrazem
„Nie”
2/nie postawi znaku „x” w żadnej z kratek
3/wypełnił kartę w sposób niezgodny z zapisem zawartym w ust. 1 i 2
to jego głos uważa się za nieważny.
4.Kart całkowicie przedartych Komisja nie bierze pod uwagę.
§6
Kandydata na Starostę uważa się za wybranego, gdy uzyskał bezwzględną liczbę głosów
zgodną z zapisem § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
Rozdział III
Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia 2 kandydatów lub więcej, niż 2 kandydatów.
§7
1. Wszystkie karty do głosowania sporządzone są według jednolitej formy w następujący
sposób:
Od góry, pośrodku karty zawarty jest zapis :
„Karta do głosowania dla wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego”
Niżej zawarta jest informacja o treści „Kandydaci na stanowisko Starosty Powiatu
Sztumskiego”
Poniżej zamieszczone są imiona i nazwiska kandydatów na Starostę
Obok każdego nazwiska z prawej strony umieszcza się jednakową kratkę.

§8
1.Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w tylko jednej kratce obok
nazwiska kandydata opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na Starostę.
2.W przypadku, gdy radny na karcie do głosowania:
1/postawi znak „x” w więcej jak jednej kratce
2/nie postawi znaku „x” w żadnej kratce
3/wypełni kartę w sposób niezgodny z ust. 1
To jego głos uważa się za nieważny
4/Kart całkowicie przedartych Komisja nie bierze pod uwagę.
§9
Za wybranego na Starostę uważa się kandydata, gdy uzyskał bezwzględną liczbę głosów
zgodną z zapisem § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
Rozdział IV
Brak rozstrzygnięcia w głosowaniu na 2 lub więcej niż 2 kandydatów
§10
1.W przypadku, gdy żaden z 2 zgłoszonych kandydatów nie otrzymał bezwzględnej
większości głosów to przeprowadza się II turę głosowania.
2.W przypadku, gdy zgłoszonych kandydatów jest więcej niż 2 to II turę głosowania
przeprowadza się spośród 2 kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów
lub którzy otrzymali największą równą liczbę głosów.
3.Jeżeli II tura głosowania nie przyniesie rozstrzygnięcia to na następnej sesji Rady
przeprowadza się ponowny wybór wraz z ponownym zgłaszaniem kandydatów na Starostę.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
wyboru Starosty
/zgłoszony 1 kandydat /

Protokół
z ustalenia wyników głosowania wyboru starosty
sporządzony na sesji w dniu…………

Komisja Skrutacyjna w niżej wymienionym składzie osobowym:
1. Przewodniczący/a/
- radny/a/…………………………………….
/imię i nazwisko/

2.Członek Komisji Skrutacyjnej
3.Członek Komisji Skrutacyjne

- radny/a/…………………………………….
- radny/a/……………………………………

Po wyjęciu z urny kart do głosowania i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1.Liczba radnych Rady Powiatu Sztumskiego obecnych na sesji w dniu……………
uprawnionych do głosowania - …………..osób.
2.Na Starostę Powiatu Sztumskiego zgłoszono kandydaturę Pana/i/:
…………………………………………………
/imię i nazwisko/

3.Wymagana liczba głosów przy wyborze Starosty stanowi 9 głosów.
4.Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania wynosi…….osób.
5.Liczba kart wyjętych z urny: - …. sztuk:
a/ jest taka sama jak liczba kart wydanych radnym,
b/ różni się od liczby kart wydanych radnym przypuszczalnie z powodu
……………………………………………………………………………..
/podać przyczynę/
*** podkreślić punkt a, gdy liczba jest taka sama lub podkreślić punkt b, gdy liczba ta różni się i wskazać
pisemnie przyczynę.

6.Liczba kart nieważnych
- …….. sztuk.
7.Liczba głosów nieważnych
- ……..głosów
8.Liczba głosów ważnych
- …….. głosów
9.Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata
- ……..głosów
10.Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata - ……...głosów
Wobec powyższego , Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat :
……………………………………………. :
/imię i nazwisko/
a/uzyskał wymaganą liczbę 9 głosów
b/nie uzyskał wymaganej liczby głosów
*** podkreślić właściwy punkt

i
a/został wybrany na Starostę Powiatu Sztumskiego
b/nie został wybrany na Starostę Powiatu Sztumskiego

*** podkreślić właściwy punkt.

Na powyższym protokół zakończono i podpisano:
1.Przewodniczący/a/ Komisji Skrutacyjnej

- ……………………

2.Członek Komisji Skrutacyjnej

- …………………….

3.Członek Komisji Skrutacyjnej

- …………………….

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Wyboru Starosty
/zgłoszeni 2 kandydaci lub więcej niż
2 kandydatów/

Protokół
z ustalenia wyników głosowania wyboru starosty
sporządzony na sesji w dniu…………
Komisja Skrutacyjna w niżej wymienionym składzie osobowym :
1.Przewodniczący/a/

- radny/a/…………………………………..

2.Członek Komisji Skrutacyjnej
3.Członek Komisji Skrutacyjnej

- radny/a/…………………………………..
-radny/a/ …………………………………..

/imię i nazwisko/

Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza , co następuje:
1.Liczba radnych Rady Powiatu sztumskiego obecnych na sesji w dniu……….. i
uprawnionych do głosowania ……………. osób.
2.Na Starostę Powiatu Sztumskiego zgłoszono kandydatury:
1/………………………………………………,
/imię i nazwisko/

2/………………………………………………,
3/………………………………………………,
4/………………………………………………,
5/………………………………………………..
3.Wymagana liczba głosów przy wyborze Starosty stanowi 9 głosów.
4.Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania wynosi ……. osób.
5.Liczba kart wyjętych z urny - …….. sztuk :
a/ jest taka sama jak liczba kart wydanych radnym,
b/ różni się od liczby kart wydanych radnym przypuszczalnie z powodu
……………………………………………………………………………..
/podać przyczynę/
*** podkreślić punkt a, gdy liczba jest taka sama, lub podkreślić punkt b, gdy liczba
ta różni się i wskazać pisemnie przyczynę.

6.Liczba kart nieważnych
- …… sztuk.
7.Liczba głosów nieważnych - …… głosów.
8.Liczba głosów ważnych
- ……głosów.
9.Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:
1/…………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko kandydata/
2/…………………………………………………………………………………..
3/…………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………...
5/…………………………………………………………………………………..

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że:
Wariant I
Kandydat………………………………………. uzyskał wymaganą liczbę 9 głosów i
/imię i nazwisko/

został wybrany na Starostę Powiatu Sztumskiego.
Wariant II
że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 9 głosów i należy przeprowadzić II turę
głosowania spośród 2 zgłoszonych kandydatów.
Wariant III
że żaden ze zgłoszonych więcej niż 2 kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 9 głosów i
należy przeprowadzić II turę głosowania spośród 2 kandydatów z największą liczbą głosów
lub największą równą liczbą głosów uzyskaną w I turze głosowania .
*** Proszę zakreślić właściwy wariant.

-------------------------------------------------Na powyższym protokół zakończono i podpisano:
1.Przewodniczący/a/ Komisji Skrutacyjnej

- ……………………

2.Członek Komisji Skrutacyjnej

- …………………….

3.Członek Komisji Skrutacyjnej

- …………………….

