
Projekt: XII-85 

UCHWAŁA NR …………. 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ………………………… 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na  ławników do Sądu Rejonowego 

w Jarosławiu 

 

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

Dz.U.2019.506, ze zm.) oraz art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (t.j. Dz.U.2019.52, ze zm.) Rada Miasta Radymna, 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się regulamin w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu na kadencję 

od 2020 do 2023 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały, będącym jej 

integralną częścią. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Radymna 

 

Andrzej Pacek 

 

Uzasadnienie. 

Celem dokonania wyboru ławników należy ustanowić Regulamin ich wyboru wraz z wzorami 

kart wyborczych. 

 

 

 

 

 

 



Projekt: XII-85 

Załącznik do uchwały 

Rady Miasta Radymna 

Nr ……………./2019 z dnia………………… 2019 r. 

 

REGULAMIN GŁOSOWANIA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ  

OD 2020 DO 2023 

§ 1 

1. Do przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach na ławników Rada wybiera  

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów trzyosobową komisję skrutacyjną 

spośród radnych obecnych na sesji. 

2. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego w głosowaniu 

jawnym. 

3. Po przeprowadzeniu głosowania w wyborach ławników, komisja sporządza protokół 

głosowania, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 

4. Wybór zatwierdza Rada Miasta Radymna uchwałą. 

§ 2 

1. Głosowanie jest tajne, a Radni głosują na kartach do głosowania, wg. wzoru 

określonego w załączniku do niniejszego Regulaminu, na którym umieszczone są 

nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

2. Głosowanie odbywa się oddzielnie na ławników: 

1) Do Sądu Rejonowego w Jarosławiu do orzekania w sprawach innych niż z zakresu 

prawa pracy (wybór 1 ławnika). 

2) Do Sądu Rejonowego w Jarosławiu do orzekania w sprawach z zakresu prawa 

pracy (wybór 2 ławników). 

3. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony obok 

nazwiska kandydata. 

4. Można dokonać wyboru nie więcej niż: 

1) 1 kandydata na ławnika do orzekania w sprawach innych niż z zakresu prawa 

pracy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu. 

2) 2 kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w 

Sądzie Rejonowym w Jarosławiu. 

5. Postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk więcej niż wymagana liczba 

kandydatów lub niepostawienie znaku „x” w kratkach obok nazwiska żadnego z 

kandydatów powoduje nieważność głosu. 

6. W przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów w pierwszym głosowaniu, ma skutek 

otrzymania równej ilości głosów przez wielu kandydatów, następuje ponowne 

głosowanie na tych kandydatów, w trybie określonym w pkt 1, 2, 3 i 5 aż do wyboru 

wymaganej liczby ławników. 

 

 

 

 



Projekt: XII-85 

Załącznik do Regulaminu  

głosowania wyboru ławników 

na kadencję od 2020 do 2023 

Ustala się wzory kart do głosowania w wyborach ba ławników sądowych jak niżej: 

1. Wzór karty do głosowania w wyborach na ławników sądowych do Sądu Rejonowego 

w Jarosławiu do orzekania w sprawach innych niż z zakresu prawa pracy. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Jarosławiu 

w dniu …………………………. 

do orzekania w sprawach innych niż z zakresu prawa pracy 

Lista kandydatów na ławników 

1.  ……………………………………………  □ tak  □ nie 

INFORMACJA 

 

Postawienie znaku „x” w kratce przy słowie „tak” oznacza oddanie głosu na kandydata, 

postawienie znaku „x” w kratce przy słowie „nie” oznacza głosowanie przeciw kandydatowi. 

Postawienie znaku „x” w obu kratkach przy jednym kandydacie lub niepostawienie znaku „x” 

w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

(miejsce na umieszczenie pieczęci) 

 

2. Wzór karty do głosowania w wyborach na ławników sądowych do Sądu Rejonowego 

w Jarosławiu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Jarosławiu 

w dniu …………………………. 

do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

Lista kandydatów na ławników 

3. ……………………………………………  □ tak  □ nie 

4. ……………………………………………  □ tak  □ nie 

INFORMACJA 

Głosować można na jednego lub dwóch kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z prawej 

strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na których radny oddaje głos. 

Postawienie znaku „x” w kratce przy słowie „tak” oznacza oddanie głosu na kandydata, 

postawienie znaku „x” w kratce przy słowie „nie” oznacza głosowanie przeciw kandydatowi. 

Postawienie znaku „x” w obu kratkach przy jednym kandydacie lub niepostawienie znaku „x” 

w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

(miejsce na umieszczenie pieczęci) 


