UCHWAŁA NR XIII/117/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad i sposobu głosowania przy wyborze ławników na kadencję
2016-2019
Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418 i 1595)
oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu przeprowadzenia wyboru ławników powołuje się 5-osobową komisję
skrutacyjną, zwaną dalej „komisją”.
2. Komisję wybiera Rada spośród radnych w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego w sposób określony w ust. 2.
§ 2. 1. Każdy radny otrzymuje trzy karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady
Miejskiej Inowrocławia.
2. Kart do głosowania nie może być więcej, niż radnych obecnych na sesji.
3. Na kartach do głosowania umieszcza się:
1) na pierwszej karcie - listę kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu;
2) na drugiej karcie - listę kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
3) na trzeciej karcie - listę kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy
– wymieniając w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, nazwisko i imię (imiona) kandydata umieszczone na
kartach do głosowania, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, poprzedzone jest z lewej strony
kratką.
5. W przypadku, karty do głosowania, o której mowa w ust. 3 pkt 3, umieszcza się
z lewej strony nazwiska kandydata dwie kratki; obok jednej z kratek wpisuje się wyraz „za”,
obok drugiej wyraz „przeciw”.
§ 3. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że:
1) w przypadku kart wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 - głosujący stawia znak
„x” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata, na którego głosuje;
2) w przypadku karty wymienionej w § 2 ust. 3 pkt 3 - znak „x” postawiony przez
głosującego w kratce oznaczonej wyrazem „za” oznacza głos oddany na kandydata;
postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej wyrazem „przeciw” oznacza głos oddany
przeciwko wyborowi kandydata.
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§ 4. 1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej
objaśnia sposób głosowania.
2. Po rozdaniu radnym kart do głosowania, komisja przeprowadza głosowanie, w ten
sposób, że przewodniczący komisji skrutacyjnej wyczytuje kolejno radnych z list obecności,
którzy po oddaniu głosu, podchodzą do urny i wrzucają do niej karty do głosowania.
§ 5. 1. Głos jest ważny jeżeli:
1) głosujący postawił znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk tylu
kandydatów ilu ławników jest wybieranych z danej listy, a w przypadku karty do
głosowania, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 - głosujący postawił znak „x” w jednej z kratek
z lewej strony obok nazwiska kandydata, albo
2) głosujący postawił znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk mniejszej
liczby kandydatów niż liczba ławników wybieranych z danej listy.
2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo
poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.
§ 6. Za nieważny uznaje się głos jeżeli:
1) głosujący postawił znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk większej
liczby kandydatów niż liczba ławników wybieranych z danej listy, albo
2) głosujący nie postawił znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego
z kandydatów wybieranych z danej listy, a w przypadku karty do głosowania, o której mowa
w § 2 ust. 3 pkt 3 - głosujący nie postawił znaku „x” w żadnej z kratek z lewej strony obok
nazwiska kandydata albo postawił znak „x” w każdej z tych kratek.
§ 7. 1. Ławnikami zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów, a w przypadku kandydata umieszczonego na liście, o której mowa
w § 2 ust. 3 pkt 3, zostaje on ławnikiem, jeżeli uzyskał więcej głosów „za” od głosów
„przeciwnych”.
2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów
przesądzającą o ich wyborze na ławników, głosowanie powtarza się ograniczając je tylko do
tych kandydatów.
§ 8. 1. Z przebiegu głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół, który
podpisują wszyscy członkowie tej komisji.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, wymienia się liczby:
1) radnych obecnych na sesji;
2) radnych, którym wydano karty do głosowania;
3) oddanych kart do głosowania;
4) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;
5) głosów ważnie oddanych na każdego z kandydatów.
3. Przewodniczący komisji odczytuje treść protokołu, a następnie Przewodniczący
Rady podaje nazwiska kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami z każdej z list.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady
gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Do
właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,
o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym).
Ustawodawca nie określił zasad przeprowadzenia tych wyborów.
W tej sytuacji wywołanie uchwały określającej zasady i sposób głosowania jest
w pełni uzasadnione.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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