Projekt
Druk nr 198
Uchwała Nr XIV/ /2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie ustalenia procedury głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie
oraz 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 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o
ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co
następuje:
§1.
Radni wybierają:
1. 16 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie,
spośród 24 kandydatów;
2. 5 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie bez wskazania do orzekania w sprawach w
zakresie prawa pracy, spośród 6 kandydatów;
3. 12 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie ze wskazaniem do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy, spośród 16 kandydatów.
§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 oddzielnie
do głosowania do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie i Sądu
Rejonowego w Lesznie, w tym oddzielnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
2. Wzory kart do głosowania, sporządzone odrębnie do każdego głosowania stanowią złączniki
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 z prawej strony obok nazwiska
kandydata.
6.

Postawienie znaku „x” przy nazwisku oznacza, że ten kandydat otrzymuje głos.

7. Za głosy nieważne uważa się:
1) w głosowaniu na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy
w Lesznie – gdy na karcie do głosowania radny postawi więcej niż 16 znaków „x”
lub nie postawi żadnego znaku „x” w kratce z prawej strony przy nazwisku
kandydata,
2) w głosowaniu na ławnika do Sądu Rejonowego w Lesznie , bez wskazania do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – gdy na karcie do głosowania radny
postawi więcej niż 5 znaków „x” lub nie postawi żadnego znaku „x” w kratce z
prawej strony przy nazwisku kandydata,
3) w głosowaniu na ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie ze wskazaniem do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – gdy na karcie do głosowania radny
postawi więcej niż 12 znaków „x” lub nie postawi żadnego znaku „x” w kratce z
prawej strony przy nazwisku kandydata.
8. Za głosy nieważne uważa się także głosy oddane na karcie przedartej lub uszkodzonej
w sposób uniemożliwiający ustalenie głosowania lub zagłosowanie na innej karcie niż
wydana przez komisję skrutacyjną.
9. Za wybranych ławników uważa się:
a. do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie – 16
kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów
b. do Sądu Rejonowego w Lesznie, bez wskazania do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy – 5 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów
c. do Sądu Rejonowego w Lesznie, ze wskazaniem do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy – 12 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
10. W przypadku równej liczby głosów wybory przeprowadza się ponowie.
11. Z przeprowadzonego tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który
(odrębnie z każdego głosowania) po ustaleniu wyników przekazuje Przewodniczącemu
Rady Miejskiej.
12. W protokole, o którym w ust. 12 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
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tomasz Malepszy

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/ / 2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie ustalenia procedury głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego
w Lesznie oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miejska
Leszna ma obowiązek dokonania wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek
Zamiejscowy w Lesznie oraz Sądu Rejonowego w Lesznie na kadencję przypadającą 2020-2023.
Zgodnie z decyzją Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu, Rada Miejska Leszna winna dokonać
wyboru 16 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek zamiejscowy w Lesznie oraz 17
ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie, w tym 12 do orzekania z zakresu prawa pracy.
Wybór ławników winien nastąpić do dnia 31 października 2019 r., 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.

