
UCHWAŁA NR I/2/2018
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(Dz.U.z 2018r. poz.994, 
z późn.zm.) oraz w związku z §14 ust.1 Statutu Gminy Gniezno uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/239/2012 Rady 
Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2012r.(Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.822 z 2013r.) oraz  w wyniku przeprowadzonego 
głosowania tajnego uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, wymaganą bezwzględną większością 
głosów w obecności całego ustawowego składu Rady na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gniezno wybrano 
Radne: 

1) Panią Kamilę Marię Butrymowicz

2) Panią Wiolettę Agatę Nawrocką

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

Mariusz Adam Nawrocki
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UZASADNIENIE

W świetle zapisu art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.

poz.994 z późn.zm) Rada Gminy wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczących Rady bezwzględną

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

Stosownie do zapisu § 12 ust.2 Statutu Gminy Gniezno wybiera się dwóch Wiceprzewodniczcych.

Natomiast § 14 ust.1 Statutu stanowi, iż wyboru Wiceprzewodniczących nowej kadencji dokonuje Rada

nowej kadencji na pierwszej sesji w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności

co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

W związku z powyższym Rada Gminy ustaliła regulamin głosowania i powołała Komisje Skrutacyjną do

przeprowadzenia głosowania tajnego w celu dokonania wyboru dwóch Wiceprzewodniczących.

Na funkcję Wiceprzewodniczących Rady zgłoszonych zostało 3 kandydatów. Spośród zgłoszonych

kandydatów Radnych w osobach: Maria Brykczyńska, Wioletta Nawrocka, Ryszard Majewski

tylko Radna Pani Wioletta Nawrocka uzyskała wymaganą bewzględną większość głosów tj.12 „za”,

2 "przeciw," 0 „wstrzymujących” i ona została wybraną I Wiceprzewodniczącą Rady w I turze.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem do II tury przeszli radni : Pani Maria Brykczyńska,Pan Ryszard

Majewski, którzy uzyskali równą liczbę głosów "za" po 7 i równą sumę głosów "przeciw" i

"wstrzymujących się" tj.po 8.

W tej sytuacji Rada postanowiła w głosowaniu jawnym dopuścić do II tury wyborów w/wym Radnych. W

wyniku głosowania tajnego w II turze żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej

większości głosów.

W świetle powyższego Rada w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o przeprowadzeniu III tury głosowania

do której można było zgłosić tylko 2 kandydatury. Dokonano zgłoszeń w przedmiocie wyboru drugiego

wiceprzewodniczącego Rady Gminy tj. kandydatów: Radnej Pani Kamili Butrymowicz i Radngo Pana

Jakuba Fryzę.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w III turze Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że spośród

powyższych 2 kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady wymaganą bezwzględną większością głosów

wybrano Radną Panią Kamilę Butrymowicz.

Wyniki głosowań nad wyborem wiceprzewodniczących zawarte są w protokołach Komisji Skrutacyjnej z

poszczególnych tur głosowania.

W zaistniałym stanie faktycznym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
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