UCHWAŁA NR XIX/134/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych na kadencję
od 2016 r. do 2019 roku zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 1247 i poz. 1433;
z 2015 r., poz. 509, poz. 694, poz. 1066, poz. 1309.

Załącznik do uchwały Nr XIX/ /15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 października 2015 r.

REGULAMIN
głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych przeprowadzonych na sesji
w dniu …………. października 2015 r.
§ 1. 1. Radni, wybierają 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Nowej Soli do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy spośród 1 kandydatki.
2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna w liczbie co najmniej 3 osób.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
§ 2. 1. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
2. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, których wzór określa
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i opatruje kartę pieczęcią Rady Miejskiej w Kożuchowie.
§ 3.1. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej,
według listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności Komisji
Skrutacyjnej wrzucają do niej kartę do głosowania.
2. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym
tajne dokonanie wyboru kandydatki na kartach do głosowania.
§ 4.1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza
protokół według wzoru określonego w załączniku do nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
3. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji.
§ 5. Wybór ławnika następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu głosowania
w wyborach ławników do sądów powszechnych

Karta do głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego
Czy jesteś za wyborem na ławnika …………………………………………………………….

TAK

NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ
OD GŁOSOWANIA

Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydatki znaku "x" w kratce
obok wyrazu "tak" opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu "nie"
opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tej kandydatki na ławnika lub w kratce obok wyrazów
„wstrzymuję się od głosowania” w przypadku nie dokonania wyboru kandydatki na ławnika.
W przypadku nie zaznaczenia żadnej kratki lub zaznaczenia więcej kratek niż jedną glos będzie
nieważny.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu głosowania
w wyborach ławników do sądów powszechnych

Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego
sporządzony na sesji w dniu ……. października 2015 roku
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - ....................................................;
2) członek Komisji Skrutacyjnej - ..................................................................;
3) członek Komisji Skrutacyjnej - ...................................................................
po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie ................... obecnych na sesji uprawnionych do
głosowania: ...................
2. Na ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
zgłoszono 1 kandydaturę - ..............................................................
3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: ................... .
4. Liczba kart wyjętych z urny ...................,
5. Liczba kart nieważnych ......................
6. Liczba głosów oddanych na kandydatkę:
1) za wyborem kandydata na ławnika - ................... głosów,
2) przeciw wyborowi kandydata na ławnika - ................... głosów,
3) bez dokonania wyboru ( wstrzymujących się od głosowania ) - ................... głosów;
Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka ............................................................
uzyskała/nie uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została/nie została wybrana na
ławnika do Sądu Rejonowego w Nowej Soli do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
4) Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosownia zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć
wpływ na ważność głosowania: .........................................................................................................
............................................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
..............................
2) Członek Komisji Skrutacyjnej
..............................
3) Członek Komisji Skrutacyjnej
..............................

