
Uchwala Nr IXl55/2015

Rady Miejskiej w Stopnicy

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu glosowania w wyborach lawnika do Sądu Rejonowego

w Busku Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 160 S 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późno zm.) Rada Miejska

uchwala, co następuje:

Uchwala się regulamin glosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Busku

Zdroju na kadencję 2016-2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 160~ l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późno zm.) ławników do sądów rejonowych
wybierają rady gminy, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu
tajnym.

W związku z powyźszym podjęcie uchwały jest zasadne.
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Zalącznik do Uchwały Nr IXJ551201 5
Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 28 października 2015 r.

Regulamin glosowania w wyhorach ławnika do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju

I. Rada Miejska wybiera I lawnika do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju w głosowaniu
tajnym.

2. Glosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna w 3-
osobowym składzie, której zadaniem jest:
- przygotowanie kart do glosowania,
- przeprowadzenie glosowania tajnego i ustalenie wyników glosowania,
- sporządzenie protokolu z glosowania i ogłoszenie wyników.

3. Glosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytanie przez członka komisji
skrutacyjnej, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i wrzucają do niej
karty do glosowania.

4. Wybór ławnika następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
polowy ustawowego skladu Rady.

5. Glosowanie odbywa się przy pomocy karty do glosowania, na której umieszcza się
pytanie "Czy jesteś za wyborem na ławnika". Poniźej zamieszcza się imię i nazwisko
kandydata. Pod nazwiskiem w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki, obok
kratki pierwszej umieszcza się wyraz TAK obok kratki drugiej umieszcza się wyraz
NIE.

6. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie 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 kandydata na ławnika.
Postawienie znaku X w obu kratkach lub niepostawienie tego znaku w źadnej z kratek
spowoduje niew3Źność głosu.

7. Kandydata na ławnika uwaźa się za wybranego, jeźeli w glosowaniu uzyskał więcej
głosów, znaków X w kratce obok wyrazu TAK od liczby znaków X w kratce obok
wyrazu NIE.

8. Komisja skrutacyjna sporządza protokól z wyboru lawnika, w których określa:
I) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do glosowania,
2) imię i nazwisko zgloszonego kandydata,
3) liczbę radnych którym wydano karty do głosowania,
4) liczbę kart wyjętych z urny,
5) liczbę kart niewaźnych (innych niź sporządzone przez komisję skrutacyjną)
6) liczb« głosów waźnych oddanych:

- za wyborem kandydata na ławnika,
- przeciw wyborowi kandydata na ławnika

7) liczbę głosów nicwaźnych
8) stwierdzenie wyników wyborów.
Komisja odnotowuje w protokole wszystkie okoliczności i uwagi mogące mieć wplyw
na wynik glosowania lub zastrzeźenia zgloszone przez członków komisji skrutacyjnej
odnoszące się do procedury w trakcie glosowania, obliczania glosów lub sporządzania
protokolu.
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