UCHWAŁA NR 117/XIII/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie
oraz ustalenia regulaminu głosowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co
następuje:
§1
Powołuje się komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Koninie w składzie:
1. Małgorzata Chmurska
2. Halina Pilarska
3. Małgorzata Lisowska
§2
Przedmiotem działania komisji skrutacyjnej jest:
1) przeprowadzenie głosowania,
2) ustalenie wyników wyborów i sporządzenie protokołu,
3) ogłoszenie wyników wyborów Radzie Miejskiej Gminy Ślesin.
§3
1. Radni, po zapoznaniu się z opinią zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez zgłoszonych kandydatów wymogów
określonych w ustawie, wybierają ławników do Sądu Rejonowego w Koninie.
2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna.
3. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady
Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
5. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod
kątem czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni.
6. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka komisji skrutacyjnej, według
listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności komisji
skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania.
7. Podczas głosowania na sali znajduje się wydzielone miejsce umożliwiające radnym tajne
(dyskretne) dokonanie wyboru kandydatów na kartach do głosowania.

8. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza
protokół.
9. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej.
10. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na
sesji.
11. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata 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 tego kandydata na ławnika.
12. Jeżeli radny na karcie do głosowania:
1) postawi przy nazwisku kandydata znak „x” jednocześnie w kratce obok wyrazu „tak”, jak
i w kratce obok wyrazu „nie”;
2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce ani obok wyrazu „tak” ani obok wyrazu
„nie”;
3) wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ust. 11 - jego głos uważa się za
ważny bez dokonania wyboru w obrębie tego kandydata (głos neutralny, tzw. wstrzymujący się).
13. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.
14. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej głosów,
znaków „x” w kratce obok wyrazu „tak” od sumy znaków „x” w kratce obok wyrazu „nie”.
15. Komisja skrutacyjna sporządza protokół, w którym określa: liczbę radnych obecnych na sesji
uprawnionych do głosowania, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, liczbę radnych, którym
wydano karty do głosowania, 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), liczbę kart nieważnych, liczbę głosów oddanych na poszczególnych
kandydatów - a nadto stwierdza wynik wyborów.
16. 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.
17. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załączniki do protokołu z sesji.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 117/XIII/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych
wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W związku
z powyższym powołuje się komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Koninie.

