Uchwała nr XLVII/654/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie ustalenia procedury głosowania nad wyborem ławników w wyborach uzupełniających na
kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1.
Radni wybierają: pięciu ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie
spośród 4 kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.
§2
1. Wybór ławników następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Ustala się procedurę tajnego głosowania nad wyborem ławników.

§3
1. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna powołana przez Radę.
2. Wzór kart do głosowania, stanowi złącznik do niniejszej uchwały.
3. Karty do głosowania należy opatrzyć pieczęcią Rady Miejskiej Leszna.
4. Nazwiska kandydatów na ławników umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności
alfabetycznej.
5. Radni głosują poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku kandydata, przy czym radny
może przyznać głos czterem kandydatom.
Postawienie znaku „x” przy nazwisku oznacza, że ten kandydat otrzymuje głos.
6. Za głosy nieważne uważa się:
a) gdy na karcie do głosowania radny nie postawi żadnego znaku „x” w kratce z prawej strony przy
nazwisku kandydata.
b) głosy oddane na kartach przedartych.
7. Dla oceny ważności lub nieważności głosu nie mają znaczenia jakiekolwiek skreślenia lub dopiski
poczynione przez radnego na karcie do głosowania.
8. Z przeprowadzonego tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który
po ustaleniu wyników przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

9. W protokole, o którym w ust. 11 określa się co najmniej:
a) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
b) imiona i nazwiska zgłaszanych kandydatów;
c) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
d) 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)
e) liczbę nieważnych głosów
f) kolejno imię (imiona) i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów za wyborem kandydata
oraz stwierdza wynik wyborów w obrębie głosowania na każdego z kandydatów na ławników.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Leszna
Barbara Mroczkowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/654/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie ustalenia procedury głosowania nad wyborem ławników w wyborach uzupełniających na
kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie.

Z uwagi na niewystarczającą dla prawidłowej pracy liczbę ławników orzekających w Sądzie Okręgowym
w Poznaniu - XIII Wydziału Cywilnego z/s w Lesznie Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu – pismem z
dnia 7 lutego 2018 roku zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników
na kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w Poznaniu – XIII Wydziału Cywilnego z/s w Lesznie
poprzez dokonanie wyboru 5 ławników do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji powierzonych
sądom okręgowym z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Kościanie, Lesznie
i Rawiczu, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Wybór ławników winien nastąpić w głosowaniu tajnym. Przeprowadzenie głosowania tajnego wymaga
z kolei określenia jego zasad, czego wyrazem jest przedstawiona uchwała.
Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest więc podjęcie przedmiotowej uchwały, zgodnie
z przedstawionym projektem.

Załącznik do uchwały nr
…......................
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 kwietnia 2018
roku

Wzór katy do głosowania
Karta do głosowania w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w
Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie

imię (imiona) i nazwisko kandydata
…............................................................................
imię (imiona) i nazwisko kandydata
…............................................................................
imię (imiona) i nazwisko kandydata

Radni głosują poprzez postawienie znaku „x” w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku „x” przy nazwisku oznacza, że ten kandydat otrzymuje głos.

