UCHWAŁA NR LXXVIII/495/93
Rady Miasta Krakowa
z dnia12 marca 1993 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Miasta Krakowa w zakresie wyboru i
odwoływania Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady.
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
/Dz. U. Nr 16 poz. 95, Nr 32 poz. 191, Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz. 253, Nr 89 poz. 518,
z 1991 r. Nr 4 poz. 18, Nr 110 poz. 473/ w związku z § 24 Statutu Miasta Krakowa
/uchwała Nr XXV/167/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 1991 r./ Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie Rady Miasta Krakowa przyjętym uchwałą Nr III/19/90 z dnia 6
lipca 1990 r., zmienionym uchwałami: Nr XXV/168/91 z dnia 14 czerwca 1991 r., Nr
XXVII/181/91 z dnia 5 lipca 1991 r., Nr XLIII/306/92 z dnia 21 lutego 1992 r., Nr
L/340/92 z dnia 24 kwietnia 1992 r., Nr LII/359/92 z dnia 15 maja 1992 r., Nr
LIII/362/92 z dnia 29 maja 1992 r. oraz Nr LXIII/423/92 z dnia 30 września 1992 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 38 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku przyjęcia rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących Rady, Rada przystępuje do wyboru na wakujące funkcje
nie później niż na następnej sesji po podjęciu ww. decyzji.”
dotychczasowy ust. 2 otrzymuje nr 3.
2/ w § 39 ust. 2, 3 i 4 - otrzymują następujące brzmienie:
„2. Wybory poprzedza:
1/ ustne zgłoszenie kandydatów na sesji, w porządku obrad której znajduje się
sprawa wyboru Przewodniczącego Rady oraz zgoda kandydata.
2/ prezentacja kandydatów, w której kandydaci wygłaszają swoje exposé, w
kolejności ustalonej w drodze losowania, a następnie odpowiadają na pytania
Radnych.”„3. Wybór odbywa się według następującej procedury:a/ w I turze
głosowania biorą udział wszyscy zgłoszeni kandydaci, b/ w przypadku nie
uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej ilości głosów, w II turze
bierze udział dwu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów. Jeśli drugą co do wielkości liczbę głosów otrzyma więcej niż jeden
kandydat, to do II tury przechodzą wszyscy kandydaci, którzy uzyskali drugą co
do wielkości liczbę głosów,

c/ w przypadku nie rozstrzygnięcia głosowania w drugiej turze, w III turze bierze udział
kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów
na pierwszym miejscu, to do III tury przechodzą wszyscy kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów,- 2 d/ w przypadku nie uzyskania wymaganej ilości głosów w głosowaniu nad jednym
kandydatem, procedurę rozpoczyna się od nowa zgłoszeniem kandydatów, e/ w
przypadku zgłoszenia dwóch kandydatów procedurę wyboru rozpoczyna się od
pkt. b, a w przypadku zgłoszenia jednego kandydata od pkt. c."
„4. Każdego z Wiceprzewodniczących Rady wybiera się odrębnie w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów według procedury analogicznej jak w
przypadku Przewodniczącego Rady”. 3/ § 40 ust. 1 otrzymuje następujące
brzmienie:„1. W toku kadencji Rada może odwołać Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczących Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów.”4/ w § 40 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. W przypadku przyjęcia
rezygnacji, odwołania albo sytuacji trwale uniemożliwiającej Przewodniczącemu
pełnienie funkcji, Rada niezwłocznie wskazuje jednego z Wiceprzewodniczących do
pełnienia przejściowo obowiązków Przewodniczącego w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów.4. W przypadku konieczności zwołania sesji w sytuacji gdy
Przewodniczący nie może wykonywać swych funkcji z powodu choroby lub innych
przyczyn, sesje zwołuje Wiceprzewodniczący Rady najstarszy wiekiem.”§ 2. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady

Tadeusz Kołaczyk

