
RADA MIEJSKA 
w Olsziyiüô

Nr II/6/94UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 lipca 19S4 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej w Olsztynie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 19S0 r. o sa
morządzie terytorialnym (Dz.U.Nr l6,poz.95 z późn.zmianami) oraz 

§ 58 Statutu Miasta Olsztyna,Rada Miejska w Olsztynie 

co następuje :
uchwala

§ 1
W Regulaminie Rady Miejskiej w Olsztynie stanowiącym załącznik 

do Statutu Miasta Olsztyna wprowadza się następujące zmiany :
1) § 66 otrzymuje brzmienie :

" § 66 :
1. Karta do głosowania tajnego obejmuje :

a) oznaczenie przedmiotu głosowania oraz daty przeprowadzenia 

głosowania
b) w przypadku,gdy :

- głosowanie dotyczy wyborów na określone funkcje,na karcie 

do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów 

w porządku alfabetycznym
- jeżeli głosowanie dotyczy odpowiedzi na określone pytania 

lub polega na wyborze określonego wariantu rozwiązania 

sprawy będącej przedmiotem głosowania,na karcie do głoso
wania po lewej stronie zamieszcza się kolejno wszystkie 

postawione pytania lub warianty,natomiast po prawej 
stronie wyrazy : "Tak" i "Nie"

c) pouczenie o sposobie głosowania. ■'
2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej 

stronie.
3. Karta do głosowania powinna być opatrzona okrągłą pieczęcią 

Rady Miejskiej w Olsztynie".

2) § 67 otrzymuje brzmienie :
" § 67 :
1.W przypadku wyborów na określone funkcje ustala się następują

cy sposób głosowania :
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a) na karcie do głosowania głosujący skreślają z listy kandy
datów co najmniej tyle nazwisk,ilu kandydatów zgłoszono 

ponad liczbę miejsc mandatowych.Skreślenie mniejszej 
ilości nazwisk powoduje nieważność głosu.

2.W przypadku głosowania nad określonym wariantem lub odpowie
dzią na pytanie głosujący zakreśla kółkiem wyraz "Tak” lub 

"Nie" po prawej stronie karty do głosowania.
Pozostawienie obu słów niezakreślonych oznacza głos "wstrzy
mujący się".
Zakreślenie obu słów oznacza głos "nieważny"."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY 

SKIEJra:
Bogdan Pienechod


