UCHWAŁA NR XVI/105/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity –
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 –
Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. Ustalić Regulamin wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Załącznik do uchwały Nr XVI/105/2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 24 października 2019 r.
Regulamin wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
§ 1. W wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023 Radni wybierają:
1) 9 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Katowicach: w tym 5 ławników do orzekania
w sprawach karnych oraz 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
2) 11 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Będzinie, w tym 4 ławników do orzekania w sprawach
rodzinnych oraz 7 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
§ 2. 1. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
2. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaków „X” w kratkach obok co najwyżej tylu
kandydatów ilu jest wybieranych ławników, opowiadając się w ten sposób za ich wyborem.
3. Kartami nieważnymi są karty nieopieczętowane pieczęcią Rady lub całkowicie przedarte. Karta
nieważna jest jednoznaczna z oddaniem głosu nieważnego.
4. Sporządzenie dopisków na karcie lub naddarcie karty nie powoduje nieważności głosu.
5. Prawidłowo postawionym znakiem "X" w kratce są dwie linie przecinające się, których punkt przecięcia
znajduje się w obrębie kratki. Ustalenie, czy znak "X" postawiony jest prawidłowo należy do komisji
skrutacyjnej.
6. Za głos nieważny uznaje się głos, gdzie znak "X" postawiony jest obok większej liczby kandydatów niż
zostało przewidzianych do wyboru, albo nie postawiono tego znaku w kratce obok nazwiska żadnego
kandydata.Sporządzenie dopisków na karcie lub naddarcie karty nie powoduje nieważności głosu.
§ 3. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje się więcej osób z równą liczbą głosów,
a liczba
tych osób jest większa niż wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza się głosowanie, w którym
uczestniczą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest
wolnych miejsc mandatowych.
1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość ważnych głosów.
2. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajdują się kandydaci z równą liczbą ważnych głosów,
przeprowadza się II turę głosowania spośród tych kandydatów.
3. Kolejną turę głosowania ogłasza Przewodniczący Rady Miejskiej.
4. W II turze głosowania, o której mowa w ust. 2 Regulamin stosuje się odpowiednio.
§ 4. Głosowanie uznaje się za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone z pominięciem niniejszych zasad,
oraz gdy:
1) liczba oddanych głosów jest większa niż liczba wydanych kart do głosowania;
2) ze względów technicznych nie można ustalić wyników głosowania.
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