
ËÂDA MIEJSKA
w Olsztynie U c h w a ł a Nr XXXVIII/13/94

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 marca 1994 roku.

w sprawie zmiany do Regulaminu Rady Miejskiej w Olsztynie

Na podstawie art.18 ust.2.pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16 poz.95 z późn. zmianami/
Rada Miejska w Olsztynie uchwala co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowy Rozdział VIII pt."Wybory" i w jego miejsce 

wprowadza się Rozdział VIII pt."Tryb przeprowadzania wyborów na 

poszczególne funkcje i stanowiska w organach gminy oraz powoływania 

i odwoływania Sekretarza i Skarbnika Miasta" w następującym brzmie
niu :

1) § 72:
1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego idwóch Wice

przewodniczących Rady oraz 5 sekretarzy.
2. Głosowanie w sprawie wyboru na funkcje wymienione w ust.1 

odbywa sią tajnie zwykłą większością głosów.Taki sam tryb 

obowiązuje przy odwoływaniu z w/w funkcji.

2) § 73:
1. Wyboru Prezydenta dokonuje się w oddzielnym tajnym głosowaniu 

bezwzględną większością głosów ,w obecności co najmniej 
ustawowego składu Rady spośród nieograniczonej liczby kandy
datów.

2. Rada może ogłosić konkurs na stanowisko Prezydenta i określić 

kwalifikacje wymagane od kandydatów.Doraźna komisja Rady d/s 

wyboru Prezydenta sprawdza kwalifikacje kandydatów oraz przed 

stawia je na sesji Rady.

3) § 74:
1. Zastępców Prezydenta wybiera Rada na wniosek Prezydenta,który 

dokonuje prezentacji kandydatów na to stanowisko.
2. Wybór Zastępców Prezydenta odbywa się w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów.

4) § 75:
Pozostałych członków Zarządu Miasta Rada wybiera spośród rad
nych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
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5) § 76:
1.Odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków 

następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu Rady.
2. Wniosek o odwołanie powinien spełniać następujące wymogi: 

powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem na sesji 
na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej i powinien uzyskać

A

poparcie /ą ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.Nie 

dotyczy to sytuacji,gdy członek Zarządu złożył rezygnację 

z zajmowanego stanowiska lub funkcji.
3. Głosowanie w sprawie odwołania przeprowadza Rada po zapoznani 

się z opinią komisji rewizyjnej,na następnej sesji,na której 
zgłoszono wniosek o odwołanie.Przed podjęciem uchwały o od
wołaniu Rada zapewnia odwoływanemu członkowi Zarządu możli
wość złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na zadane 

przez radnych pytania.
4. W razie odwołania poszczególnych członków Zarządu wybory uzu

pełniające przeprowadza się niezwłocznie,najpóźniej na naj
bliższej sesji Rady.W razie odwołania całego składu Zarządu 

Rada powołuje w ciągu 1 miesiąca nowy Zarząd.Do czasu powoła
nia nowego Zarządu Rada może powierzyć dotychczasowemu Za
rządowi wykonywanie jego obowiązków.

6) § 77:
Powoływanie i odwoływanie Sekretarza oraz Skarbnika Miasta 

następuje na wniosek Prezydenta w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów.

7) § 77a:
Wybory oraz powoływanie na stanowiska i funkeje,o których mowa 

w niniejszym rozdziale poprzedza autoprezentacja kandydatów 

oraz ich przesłuchania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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