Projekt
UCHWAŁA Nr VIII.111.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejowego w
Prudniku na kadencję 2012 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr.180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52
poz. 420 Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 z
2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777) oraz § 56 ust.2 Statutu Gminy Biała
stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/37/03
Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 marca
2003r. ( Dz. Urz. Woj. Opolsk. Nr 32 , poz.751, z 2005r. Nr 55, poz.1606 z 2007r. Nr 71, poz.
2126 ) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§1
Ustala się Regulamin głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na
kadencję 2012- 2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
Art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2011r. Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi
iż wybory ławników przeprowadza rada tajnie .
Brak w ustawie regulacji prawnych określających procedurę tegoż głosowania.
Zgodnie natomiast z zapisem § 56 ust. 2 Statutu Gminy Biała stosując głosowanie tajne Rada
każdorazowo ustala sposób głosowania.
W związku z tym przed prowadzeniem tajnego głosowania przy wyborze ławników
przedkłada się projekt Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w
Prudniku na kadencję 2011- 2015 .

Sporządziła:
Grażyna Biały – Sekretarz Gminy
Biała, 11 października 2011r.

Załącznik
do uchwały Nr ...................
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 26 października 2011r

Regulamin
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku
na kadencję 2012-2015.

§ 1.
Radni wybierają 2 ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku spośród 2 zgłoszonych
kandydatur .
§ 2.
Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna w składzie
3 osobowym.
§ 3.
1. Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
2. Komisja skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, opatruje
karty pieczątką Rady Miejskiej w Białej i rozdaje je radnym.
§ 4.
1. Głosowanie odbywa się na sesji , członek komisji skrutacyjnej odczytuje według listy
obecności nazwiska radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności komisji
skrutacyjnej wrzucają do niej kartę do głosowania.
2. Podczas głosowania na sali znajduje się kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym
tajne dokonanie wyboru kandydatów na kartkach do głosowania.
§5.
Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady Miejskiej w Białej.
§ 6.
1. Karta do głosowania sporządzona jest według jednolitej formy i zawiera treść: „ Karta do
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 20122015” oraz „ kandydaci na ławników „. Poniżej, w kolejności alfabetycznej nazwisko i imię
kandydatów. Z lewej strony , przed nazwiskiem kandydata, w jednej linii umieszczone są
trzy jednakowe kratki nad którymi umieszczone są napisy: „za”, „przeciw”, „wstrzymuje
się „.

2. Na kartce umieszcza się zwięzłą informację o sposobie głosowania.
§ 7.
1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” w jednej z kratek przy nazwisku
każdego kandydata.
2. Postawienie znaku „x” w dwóch lub więcej kratkach przy nazwisku każdego kandydata lub
niepostawienie znaku „x” skutkuje nieważnością głosu oddanego na tego kandydata.

§ 8.
Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali
głosów ”przeciw”.

większość głosów

„za” niż

§9.
1. Komisja skrutacyjne sporządza protokół, w którym w szczególności określa:
1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania,
2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów na ławnika,
3) liczbę radnych biorących udział w głosowaniu,
4) ilość głosów nieważnych’
5) kolejno imię i nazwisko kandydatów oraz liczbę głosów : „za”, „przeciw”,
„ wstrzymuje się”
6) stwierdzenie wyników wyborów w obrębie głosowania na każdego z kandydatów.
2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi integralną część protokołu z sesji Rady Miejskiej w
Białej , na której przeprowadzane są wybory ławników.

