
UCHWAŁA NR 360/2016
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz.U. z 
2016r. poz. 446) oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 814 tj.) uchwala się, co następuje:

W uchwale nr 38/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta Radomia, tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09.2013 r. Nr 
607/2013 (DZ. URZ. WOJ. MAZ.2013.9979), zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 637/2013 z dnia 
25.11.2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta, uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 646/2013 z dnia 
09.12.2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta, uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 26/2014 z dnia 
09.12.2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta, uchwałą Nr 261/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 
zmiany Statutu Miasta Radomia wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. I. §42 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Radomia 
otrzymuje brzmienie:
§ 42. 1. Głosowanie jawne ma charakter imienny, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki oraz przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na pulpicie 
elektronicznego systemu do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy głosowanie przy pomocy elektronicznego systemu do głosowania jest niemożliwe, głosowanie 
jawne odbywa się wyłącznie przez podniesienie ręki. Głosowanie takie nie ma charakteru imiennego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, głosowanie może mieć charakter imienny.

5. W przypadku, o którym mowa w §42 ust. 4 głosowanie imienne ma przebieg określonyw ust. 2-4 § 44.

6. Obliczenia głosów w głosowaniu jawnym dokonuje Przewodniczący obrad za pomocą elektronicznego systemu 
do głosowania. W razie potrzeby obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący obrad z pomocą 
Wiceprzewodniczących. Przewodniczący obrad może również w tym celu powołać sekretarzy.

7. Wyniki głosowania, wraz z podaniem liczby głosów w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", 
Przewodniczący obrad ogłasza publicznie na bieżąco.

8. Wyniki głosowania, w tym wyniki imienne, odnotowywane są w protokole obrad Rady Miejskiej.

II. Po §42 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Radomia 
wprowadza się art. 42 a w brzmieniu:
§ 42a. W przypadku, o którym mowa w §42 ust.3 głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady, 
podliczając przy pomocy dwóch Sekretarzy głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Wyniki głosowania po 
natychmiastowym ogłoszeniu przez Przewodniczącego odnotowuje się w protokole.
III. § 43 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Radomia 
otrzymuje brzmienie:
§ 43. 1. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach wskazanych przez ustawy.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miejskiej. Liczba kart 
wyjętych z urny nie może przekraczać liczby kart rozdanych radnym.

3. Na karcie do głosowania, o której mowa w ust.4, radny pozostawia bez skreśleń osoby (osobę), na które głosuje 
w liczbie nie przekraczającej liczby miejsc mandatowych. Skreślenie wszystkich osób oznacza głos ważny bez 
dokonania wyboru.

4. Głos oddany na karcie do głosowania wariantowego jest ważny, jeżeli radny postawi znak „x” w kratce obok 
wybranego wariantu.

5. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego Rada powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie 3-7 osób. Komisja 
przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z 
listy obecności, Komisja sporządza protokół głosowania odczytuje go Radzie. Karty z oddanymi głosami, 
zabezpieczone w zamkniętej kopercie i protokół głosowania załącza się do protokołu sesji Rady.

IV. § 44 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Radomia 
otrzymuje brzmienie:
§ 44. 1. Głosowanie imienne przeprowadza się w każdej sprawie stanowiącej porządek obrad Rady, z 
zastrzeżeniem § 45 ust. 4, na pisemny wniosek co najmniej 6 radnych obecnych na posiedzeniu, przyjęty w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie imienne przeprowadza się wyłącznie w trybie jawnym.
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3. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący odczytuje nazwiska radnych z listy 
obecności, a każdy z wywołanych radnych oświadcza jednoznacznie, czy jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się”.

4. Podliczenia głosów za każdą z tych opcji dokonuje Przewodniczący przy pomocy swoich zastępców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu

Dariusz Wójcik
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