UCHWAŁA NR VIII/56/2019
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2020-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1)), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
– Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.2)) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin głosowania nad wyborem ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2020-2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany
2) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i 1571.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 60, 125, 1469 i 1495.
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Załącznik do uchwały Nr VIII/56/2019
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 27 września 2019 r.

Regulamin głosowania nad wyborem ławników do
sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rada Gminy dokonuje wyboru po 1 ławniku do:
1) Sądu Rejonowego w Gnieźnie,
2) Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.
2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.
§ 2. 1. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania
sporządzonych odrębnie dla każdego sądu.
2. Komisja Skrutacyjna sprawdza poprawność sporządzonych kart do głosowania,
opatruje karty pieczęcią Rady Gminy Mieleszyn i rozdaje je radnym.
§ 3. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji
Skrutacyjnej, według listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą
w wyznaczone miejsce zapewniające tajność głosowania, a następnie wrzucają do urny
karty do głosowania.
§ 4. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania
i sporządza protokół odrębnie do każdego głosowania.
2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie
protokołów z obliczania głosów na sesji.
§ 5. Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy ustawowego składu Rady.

Rozdział II
Zasady głosowania
§ 6. Karty do głosowania sporządzane są odrębnie dla każdego Sądu, według jednolitej
formy, zawierającej treść „Karta do głosowania w wyborach ławnika do Sądu
…………….………..…….. w ……………….………….. w dniu ……………..…….”.
Poniżej umieszcza się wyrażenie ”Kandydatka na ławnika” oraz nazwisko i imię
(imiona) kandydatki.
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Przed nazwiskiem i imionami kandydatki umieszcza się dwie kratki, z tym, że obok
jednej kratki umieszcza się wyraz TAK, a obok drugiej kratki wyraz NIE.
§ 7. 1. Radny głosując za wyborem kandydatki stawia znak "x" w kratce oznaczonej
słowem "TAK". Głosując przeciwko wyborowi kandydatki stawia znak "x" w kratce
oznaczonej słowem "NIE".
2. Głos jest ważny, jeżeli głosujący postawi znak „x” w jednej z kratek obok nazwiska
kandydatki.
3. Głos jest nieważny, jeżeli głosujący postawi znak „x” w dwóch kratkach obok
nazwiska kandydatki lub głosujący nie postawi znaku „x” w żadnej kratce.
4. Oddana karta do głosowania jest nieważna bez urzędowego stempla.
5. Kart do głosowania całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę.
§ 8. Kandydatkę na ławnika uważa się za wybraną, jeżeli w głosowaniu uzyskała
więcej głosów "za" wyborem niż "przeciw" wyborowi.
§ 9. 1. Komisja Skrutacyjna sporządza odrębne protokoły dla każdego sądu, w którym
określa, co najmniej:
1) liczbę radnych obecnych na sesji,
2) liczbę radnych biorących udział w głosowaniu,
3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania,
4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby
osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole
przypuszczalną przyczynę tej niezgodności),
5) liczbę kart nieważnych,
6) liczbę kart ważnych,
7) liczbę głosów nieważnych,
8) liczbę głosów ważnych,
9) nazwisko i imię (imiona) kandydatki oraz liczbę głosów ważnych:
a) za wyborem kandydatki na ławnika,
b) przeciw wyborowi kandydatki na ławnika,
oraz stwierdza wynik wyborów w obrębie głosowania na kandydatkę na ławnika.
2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć
wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji
Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania
głosów lub sporządzania protokołu.
3. Ustala się wzory protokołów z obliczania głosów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do
Regulaminu.
4. Ustala się wzory kart do głosowania zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do Regulaminu.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu głosowania nad wyborem
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Protokół
Komisji Skrutacyjnej z obliczania głosów w wyborach na ławnika do Sądu
Rejonowego w Gnieźnie
w dniu 27 września 2019 r.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) ......................................................... - Przewodniczący
2)............................................................ - Członek
3) .......................................................... - Członek
Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania
stwierdza, że:
1) Według listy obecności na sesji obecnych jest …… Radnych, co stanowi
wymaganą połowę ustawowego składu Rady,
2) Liczba radnych biorących udział w głosowaniu ……,
3) Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania ……,
4) Liczba kart wyjętych z urny ……,
5) Liczba kart nieważnych ……,
6) Liczba kart ważnych ……,
7) Liczba głosów nieważnych …… ,
8) Liczba głosów ważnych …… ,
9) Kandydatka Pani …………………………….. otrzymała następującą liczbę
głosów ważnych:
- …….. głosów „za” wyborem,
- …….. głosów „przeciw” wyborowi,
10) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą kart wyjętych z
urny od liczby osób, którym wydano karty do głosowania
…………………………………………………………………..……………...…
…………………………………………………………………………………….
11) Inne uwagi …..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………….……………………
Komisja stwierdza, że na ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie wybrano/nie
wybrano* Panią ……………………………….
Podpisy Członków Komisji:
.............................................
.............................................
.............................................
*niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2
do Regulaminu głosowania nad wyborem
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Protokół
Komisji Skrutacyjnej z obliczania głosów w wyborach na ławnika do Sądu
Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
w dniu 27 września 2019 r.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) ........................................................... - Przewodniczący
2)............................................................ - Członek
3) .......................................................... - Członek
Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania
stwierdza, że:
1) Według listy obecności na sesji obecnych jest …… Radnych, co stanowi
wymaganą połowę ustawowego składu Rady,
2) Liczba radnych biorących udział w głosowaniu ……,
3) Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania ……,
4) Liczba kart wyjętych z urny ……,
5) Liczba kart nieważnych ……,
6) Liczba kart ważnych ……,
7) Liczba głosów nieważnych …… ,
8) Liczba głosów ważnych …… ,
9) Kandydatka Pani …………………………………. otrzymała następującą liczbę
głosów ważnych:
- …….. głosów „za” wyborem,
- …….. głosów „przeciw” wyborowi,
10) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą kart wyjętych
z urny
od
liczby
osób,
którym
wydano
karty
do
głosowania
…………………………………………………………………………..…….………
………………………………..……………………………………………….………
………………………………………………………………………………..….……
11) Inne uwagi …..…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….….
Komisja stwierdza, że na ławnika do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrano/nie wybrano*
Panią ………………………………………..
Podpisy Członków Komisji:
.............................................
.............................................
.............................................
*niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 3
do Regulaminu głosowania nad wyborem
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w
Gnieźnie w dniu 27 września 2019 r.

Kandydatka na ławnika

1. ………………………………………



TAK



NIE

(miejsce na umieszczenie pieczątki)
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Załącznik nr 4
do Regulaminu głosowania nad wyborem
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego
Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu do
orzekania w sprawach z zakresu pracy
w dniu 27 września 2019 r.

Kandydatka na ławnika

1. …………………………………….

 TAK
 NIE

(miejsce na umieszczenie pieczątki)
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/56/2019
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 27 września 2019 r.
Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.) ławników do sądów okręgowych oraz do
sądów rejonowych wybierają rady gminy, których obszar jest objęty właściwością tych
sądów - w głosowaniu tajnym.
W związku z powyższym zaszła konieczność ustalenia Regulaminu głosowania nad
wyborem ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, który określa
szczegółowo zasady głosowania, wzory protokołów Komisji Skrutacyjnej z obliczania
głosów w wyborach do ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie i Sądu Rejonowego
Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, a także wzory kart do głosowania do tychże sądów.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni
uzasadnione.

Id: 627A9EBB-5804-458F-A6EC-FBAE506A13E8. Uchwalony

Strona 1

