
Uchwała nr 8/III/2010
Rady Miasta Lublin

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie liczby i trybu wyboru członków komisji stałych Rady Miasta 
Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej

Na  podstawie  art.  21  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym  (j.t.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn. 
zmianami),  § 72 ust. 1 oraz § 68 pkt 2-10 Statutu Miasta Lublin stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 
2005 r. (j. t.  Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 70, poz. 1486 z późn. 
zmianami) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Komisje stałe Rady Miasta Lublin,  z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej 
i Inwentaryzacyjnej,  składają się z 5-11 radnych.

2. W  skład  danej  komisji  stałej  wchodzą  radni  zainteresowani 
problematyką działania komisji.

3. Wybór dokonywany jest spośród nieograniczonej liczby kandydatów 
zgłoszonych przez radnych lub przewodniczących klubów radnych.

4. Skład  danej  komisji  stałej  ustala  Rada  w  drodze  uchwały  na 
podstawie wyników głosowania.

5. Sposób  głosowania  ustala  Rada  Miasta,  z  uwzględnieniem 
wymogów Statutu Miasta Lublin.

6. Za wybranego na członka komisji  stałej  uważa się radnego,  który 
uzyskał  zwykłą  większość  głosów,  przy  obecności  co  najmniej 
połowy ustawowego składu Rady, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku uzyskania wymaganej do wybrania większości głosów 
przez  liczbę  radnych  większą  niż  maksymalna  liczba  miejsc 
w komisji stałej określona w ust. 1, w skład danej komisji wchodzą 
kandydaci,  którzy  uzyskali  kolejno  największą  liczbę  głosów 
„za” spośród  kandydatów,  którzy  uzyskali  więcej  głosów  „za” 
niż „przeciw”.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miasta 
Lublin.

§ 3

Traci moc uchwala nr 4/I/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 30 listopada 
2006 r. w sprawie liczby i trybu wyboru członków komisji stałych Rady Miasta 
Lublin,  z  wyjątkiem  Komisji  Rewizyjnej,  Inwentaryzacyjnej  i  Dyscyplinarnej 
II Instancji.
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§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/-/ Piotr Kowalczyk
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