
Uchwała Nr Xll/145/2019 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 29 października 2019r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023 

Na podstawie art. 160 ustawy dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t. j . Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495), Rada Miejska w Opocznie uchwala 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023 zgodnie z brzmieniem 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Opocznie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prze 
Rady Miejs 

icząca 

w Opocznie 



Załącznik do uchwały m XII/145/2019 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 29 października 2019r. 

Regulamin wyboru ławników 
na kadencję 2020 - 2023 

§ 1. 1. Radni, wybierają 6 ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie. 
2. Dla przeprowadzenia wyboru ławników powołuje się Komisję Skrutacyjną złożoną 

z trzech radnych. Skład Komisji Skrutacyjnej zatwierdza Rada Miejska w Opocznie 
w głosowaniu jawnym. 

§ 2. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje jej pracami 
i udziela wyjaśnień dotyczących procedury głosowania. 

§ 3. 1. Głosowanie na ławnika jest tajne i odbywa się przy pomocy kart do głosowania. 
2. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna, opatruje pieczęcią Rady Miejskiej 
w Opocznie i rozdaje radnym. 
3. Kandydaci na ławników umieszczani są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym. 
4. Nie umieszcza się na karcie do głosowania kandydatów, którzy nie spełnili wymogów 
formalnych, co zostało stwierdzone przez Zespół Opiniujący powołany przez Radę Miejską. 

§ 4. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku wybranego 
kandydata. 

§ 5. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli otrzymał co najmniej jeden ważnie 
oddany głos. 

§ 6. Za głos nieważny uznaje się głos, w którym: 
1) nie postawiono znaku X obok nazwiska żadnego z kandydatów; 
2) przekreślono lub całkowicie przedarto kartę do głosowania. 

§ 7. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania 

i sporządza Protokół. 

§ 8. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie 
protokołu na sesji. 

§ 9. Wszelkie sprawy dotyczące procedury głosowania nieuregulowane w niniejszym 
regulaminie oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące procedury głosowania rozstrzyga Rada 
Miejska w Opocznie. ' 


