Zarzqdzenie nr AL tZOtS
Burm istrza Miasta Dzialdowo

z dnia

!l

stycznia

2015r.

i

w sprawie regulaminu pracy okrqgowych komisji wyborczych powolanych do
prueprowadzenia pierwszych wyborow do Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z pofln. zm.) w zwiqzku z $ 3 uchwaty Nr XL/359114
Rady Miasta Dzialdowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie powolania Mlodziezowej Rady
Miasta Dzialdowo i nadania jej Statutu zarzqdza siq, co nastqpuje:

s{
Ustala siq regulamin pracy okrqgowych komisji wyborczych poyvolanych do przeprowadzenia

pierwszych wybor6w do Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo, stanowiqcy zalEcznik do
nin iejsze

go zarzqdzenia.

s2
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.
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Zalqczntk
do zarzqdzenia nr fiL!2015
Burmistrza Miasta Dzialdowo
z dnia z9 stYcznia 2015r.
REGULAMIN PRACY OKREGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
zadania okreSlone
$ 1. Okrggowa komisja wyborcza, zwana dalej ,,komisjq", wykonuje swoje
w Ordynacji Wyborczej do Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo stanowiqcej zalqcznik nr 1
do Statutu Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo nadanego, uchwalq nr XL/359114 Rady
Miasta Dzialdowo z dnia 6listopada2O14r., stosujEc siq do niniejszego Regulaminu i innych
zazqdzen Burmistrza Miasta Dzialdowo okre6lajqcych spos6b wykonywania uchwaly

nr

z dnia 6 listopada

XLl3Sgt14 Rady Miasta Dzialdowo

Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo

i

nadania

2O14r.

w sprawie powolania

jej Statutu. W razie wqtpliwoSci

komisja

mo2e zwraca1 siq o dodatkowe wyjaSnienia do Burmistza Miasta Dzialdowo.
S 2. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczqcy, ktory

w szczegolno6ci:

1) czuwa nad wykonywaniem zadali komisji;

2) reprezentuje komisjq na zewnqtz:
3) ustala projekt porzqdku obrad komisji, zwoluje jej posiedzenia i im przewodniczy;
4) podpisuje w imieniu komisji uchwaly podjqte na posiedzeniach, w ktorych uczestniczyl,
oraz pisma i inne dokumenty zwiqzane z dzialalnoSciq komisji, zzastrze2eniem spraw
wymienionych w $ 10.

2. W razie nieobecno6ci

przewodniczqcego

jego obowiqzki pelni zastqpca

pzewodniczqcego kom isj i.

jej powolaniu zbiera siq na pierwszym posiedzeniu, ktore
S 3. 1. Komisja niezwlocznie po
organizuje dyrektor szkoty, bqdqcej okrqgiem wyborczym.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1) wybieraze swego skladu przewodniczqcego komisji;

2) wybiera zastqpce pzewodniczqcego komisji;
3) omawia zadania i ustala
wchodzqcYch w jej sklad;

tryb swojej pracy oraz obowiqzki

i

uprawnienia os6b

4) ustata sposob niezwlocznego podania do publicznej wiadomo6ci informacji o swoim

dyzurach;

i
skladzie otaz o siedzibie i pelnionych
5) ustala dzialania zwiqzane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgloszefi kandydat6w na

radnych.
glosowaniu
3. Wybo ry przewodniczqcego komisji i oddzielnie jego zastqpcy odbywajq siq w
jawnym, chyba ze czlonek komisji za2qda przeprowadzenia glosowania tajnego. W razie
r6wnej liczby glosow ponawia siq glosowanie.

mogq aurocic siq do Burmistza
S 4. Dyrektozy szkol, bqdqcych okrqgami wyborczymi,
po
Miasta Dzialdowo o przeprowadzenie szkolenia sklad6w okrqgowych komisji wyborczych
ich ukonstytuowaniu siq.

co najmniej polowy swego skladu,
S 5. 1 Komisja podejmuje rozstrzygniqcia w obecno5ci
w tym przewodniczqcego lub jego zastqpcy.
2. Komisja podejmuje rozstrzygnigcia wiqkszoSciq glos6w. W razie r6wnej liczby glos6w
rozstzyg a glos przewod niczqceg o posied zenia.
protokolu.
3. Rozstrzygniqcia komisji mogq mie6 formq odrqbnych uchwalbqd2wpis6w do
g 6. Komisja mo2 e przydzieli6 do wykonania okre6lone czynnoSci, wynikajqce z iei zadafi,

przewodniczqcemu, zastqpcy przewodniczqcego, czlonkom komisji
powotywanym w tym celu z jej skladu.

lub

zespolom

w posiedzeniach, szkoleniach
S 7. 1. Czlonkowie komisji majq obowiqzek uczestniczenia
i innych pracach komisji, w szczeg6lnoSci w przeprowadzeniu glosowania i ustalenia jego
wynik6w.

2. W razie niemoznoSci wziqcia udzialu w pracach komisji jej czlonek jest obowiqzany
powiadomi6 o tym, w miarq mo2liwoSci jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczqcego lub

jego zastgPcq.

s g. 1. W posiedzeniach

mogE uczestniczye osoby zaproszone przez przewodniczqcego

komisji.

2. Na wniosek czlonka komisji posiedzenie lub jego czqS6 odbywa siq wylqcznie z udzialem
czlonk6w komisji.
S

g. 1. Z posiedzenia komisji sporzqdza siq protok6l, w kt6rym podaje siq:

1) porzqdek obrad;
2) imion a i nazwiska uczestnik6w;
3) zwiqzlq treSi wystqpiefi;
4) podjete rozstrzygniqcia i ustalenia.
2. Do protokolu dolqcza siq podjqte uchwaly oraz inne dokumenty.
3. Protokol podpisuje przewodniczqcy posiedzenia'
posiedzeniu lub obecni przy ich sporzqdzaniu
S lO.Wszyscy czlonkowie komisji obecni na
podpisujq:
1) uchwaly komisji podjete w sprawach:
a) wady zgloszenia i odmowy przyjecia zgloszenia kandydata na radnego

z

powodu

nieusunigcia wadY zgloszenia,

b)

obsadzenia mandatu (-6w) w wyborach do Mlodzie2ow6j Rady Miasta Dzialdowo bez
glosowania;

2) inne dokumentY:

a) potwierdzenie zgNoszenia kandydata na radnego,
b) protok6l wynikow gtosowania w okrqgu wyborczym na kandydatow na radnych
i wynik6w

wyborow do Mtodziezowej rady Miasta Dzialdowo.

do decyzji
S 11. Uchwaly komisji i dokumenty, o ktorych mowa w S 10, oraz - stosownie
pzewodniczqcego komisji inne wydawane przez komisjq dokumenty opatrywane sA
pieczqciq komisji.

S

12. Komisja wsp6ldziala

m. in. w zakresie

w

wykonywaniu swoich zadafi

:

z

dyrektorem szkoly

'

1)
2)

pzygotowania i wyposa2enia lokalu wyborczego do glosowania,

3)

pzekazania protokolu glosowania

4)

mandatu (-ow) na radnego (-ych) bez glosowania do Rady Miasta Dzialdowo,
druku podania do publicznej wiadomo6ci (na terenie okrqgu wyborczego)

odbioru t zabezpieczenia kart do glosowania oraz pieczqci komisji,

w okrqgu oraz obwieszczenia o

obsadzeniu

i

uzgdowych obwieszczefi wyborczych,

5)

identyfikatorow czlonk6w komisji.

Miasta Dzialdowo
S 13 Komisja wsp6ldziala w wykonywaniu swoich zadan z Burmistrzem
w zakresie:

1)
2)

druku i pzekazania kart do glosowania,
odbioru pieczqci komisji.

ich wynik6w,
S 14. Komisja bada protesty zwiqzane z przebiegiem wybor6w i ustaleniem
podejmujqc rozstrzygniqcia przy odpowiednim zastosowaniu postanowiefi S 5 i S 10
niniejszego Regulaminu..

przez te organy,
S 15. Na 2qdanie organ6w miasta Dzialdowo oraz osob upowa2nionych
komisja udzieta informacji o wykonywaniu swoich zadan i udostqPnia dokumentY oruz
materialy w tym zakresie.
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