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B r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,

Na podstawie S 22n ust,3 Statutu Miasta Gdyni, stanowi4cym zalqcznik do uchwaly
NrXXIII/489104 Rady Miasta Gdyni zdnta22wrze1nia2004 r. wsprawie przyjgcia Statutu
Miasta Gdyni (t. j. Dz. Ulz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. l74t) z przywolaniem art. 19 ust. I
ustawy z dnia B marca 1990 r, o samorzEdzie gminnym [t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze
zm.Z) Rada Miasta uchwala co nastgpuje:

S1, W celu przeprowadze4ia tajnych gtosowari w czasie pierwszej sesji Rady Miasta
Gdynia w dniu 1-9 listopada201,Br. powoluje sig Komisjq Skrutacyjn4 w skladzie:
1.
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$ 2. Uchwala wchodzi
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w Zycie z dniem podjqcia.

Zmiana: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 390L
2Zmiany:Dz. U. z 20IB r. poz. l-000, poz. 1349, poz. 1432.

UZASADNIENIE

Konrisarz Wyborczy w Siupsku zwolal pierwsz4 sesjq Rady Miasta Gdyni nowej kadencji
na dzieri 19 listopada20L8r. Porz4dkiem obrad sesji Rady w punkcie 4 obj4l on sprawQ
wyboru przewodnicz4cego Rady Miasta Gdyni. Zgodnie z 19 ust. 1 ustawy z dnia B
marca 1990r. o samorzEdziegminnym [t. j, Dz,U, z20LBr.poz.994ze zm,3) Radagminy
wybiera ze swego grona od jednego do trzech wiceprzewodnicz4cych bezwzglqdnE
wiqkszo6ciq glos6w w obecno6ci co najmniej polowy ustawowego skladu rady, w
glosowaniu tajnym, Stosownie do tre6ci uregulowania S 22n ust.3 Statutu Miasta
Gdyni, stanowi4cym zal4cznik do uchwaly NrXXIll/489104 Rady Miasta Gdyni z dnia
22wrze{nia2004 r. w sprawie przyjqcia Statutu Miasta Gdyniw brzmieniu nadanym mu
uchwal4 Rady Miasta Gdyni zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie przyjqcia Statutu Miasta
Gdyni z dnia 26 wrzeSnia 2018r. Nr XLVI/1366/LB (Dz. Urz. Woj. Pom. z 20LB r. poz.
3901) dla przeprowadzenia glosowania tajnego Rada powoluje komisjq skrutacyjn4,
kt6ra okre6la szczeg6ly sposobu glosowania, warunki wa2no6ci karty i wa2noSci glosu,
ustala wyniki glosowania oraz sporz4dza protok6l zgtosowania. Na tej podstawie
zostala podj qta niniej sza uchwala,

3

Zmiany: Dz. U. z 20tB r, poz. L000, poz. 1349, poz. 1432.

