
UCHWAŁA NR 203/XIV/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ustalenia sposobu głosowania na ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019 
r., poz. 52, ze zm.) oraz §22 ust 2. uchwały nr 29/III/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. 2018 r., poz. 8120),

na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustalić sposób głosowania na ławników na kadencję 2020-2023 zgodnie z zasadami stanowiącymi 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk
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Załącznik do uchwały Nr 203/XIV/2019

Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 września 2019 r.

Zasady głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku 
na kadencję 2020-2023

1. Rada Miasta Rybnika wybiera ławników spośród zgłoszonych kandydatów zgodnie z zapotrzebowaniem 
ustalonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach do:

a) Sądu Rejonowego w Rybniku - 7 osób,

b) Sądu Rejonowego w Rybniku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 14 osób,

c) Sądu Okręgowego w Gliwicach - 27 osób,

d) Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 osoba.

2. Tajne głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych odrębnie dla każdego sądu, 
a w nim odrębnie dla spraw z zakresu prawa pracy i odrębnie dla spraw innych niż z zakresu prawa pracy.

3. Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.

4. Na karcie do głosowania znajduje się również informacja o zasadach głosowania.

5. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem, 
czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty pieczęcią Rady Miasta Rybnika i rozdaje Radnym.

6. Każdy Radny obecny na sali obrad w chwili rozpoczęcia procedury głosowania otrzyma 3 karty 
do głosowania:

a) Karta do głosowania nr 1 na ławników do Sądu Rejonowego w Rybniku, zawierająca nazwiska 12 kandydatów, 
z których należy wybrać maksymalnie 7.

b) Karta do głosowania nr 2 na ławników do Sądu Rejonowego w Rybniku do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy, zawierająca nazwiska 15 kandydatów, z których należy wybrać maksymalnie 14.

c) Karta do głosowania nr 3 na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, zawierająca nazwiska 
28 kandydatów, z których należy wybrać maksymalnie 27.

7. Z uwagi na brak kandydatur do Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy głosowania nie przeprowadza się.

8. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytanie 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.

9. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaków „X” (dwie przecinające się linie) w kratkach obok, co 
najwyżej tylu kandydatów ilu jest wybieranych ławników, opowiadając się w ten sposób za ich wyborem.

10. Jeżeli Radny na karcie do głosownia nie postawi znaku „X” w kratce obok żadnego kandydata, postawi 
znak „X” przy większej liczbie nazwisk kandydatów niż określono to w ust. 6 lit. a-c, lub też wypełnił kartę 
w sposób niezgodny z ust. 9, jego głos uważa się za nieważny.

11. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną bądź karty całkowicie przedarte są kartami 
nieważnymi.

12. Za wybranych ławników uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie 
oddanych głosów pod warunkiem uzyskania co najmniej zwykłej większości głosów. W przypadku, gdy dwóch lub 
więcej kandydatów z najniższą lizbą głosów wymaganych do wyboru na ławnika otrzyma jednakową ich liczbę 
i jednocześnie skutkowałoby to wyborem większej liczby ławników niż ustalony w ust. 1 odpowiednio limit, 
przeprowadza się drugą turę głosowania spośród tych kandydatów.

13. W drugiej turze głosowania niniejsze zasady stosuje się odpowiednio.
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