
KADA GM1NV OPOROW
99-322 Oporow

povv, Kutno, woj, Mdzkie
Uchwata NrXI/38/2011

Rady Gminy Oporow
z dnia 26 pazdziernika 2011r.

w sprawie ustalenia regulaminu gfosowania w wyborach fawnikow do
sa_d6w powszechnych.

Na podstawie art, 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorza^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz, 1568; z 2004 r. Nr 102, poz, 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777),
art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sajjow powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,
poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256; z
2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i
2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz.
1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.
1044 i Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz.
484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204,
poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr
234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56,
poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz.
1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364; z 2011 r. Nr 109, poz. 627 i
113, poz. 659) Rada Gminy Oporow uchwala, co naste.puje:

§ 1. Ustafa si$ Regulamin gfosowania w wyborach fawnikow do sa^ddw
powszechnych na kadencjQ od 2012 r. do 2015 r. zgodnie z brzmieniem zatacznika
do niniejszej uchwaiy.

§ 2. Uchwate wchodzi w zycie z dniem podjepa.
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KADA GiVHNY OPOROW Zalacznik
99-322 Oporow ,, ' . . . . WT ,™,-«.,.,

pow. Kutno, woj. iodzkie do uchwaly Nr XI/38/2011
Rady Gminy Oporow
z dnia 26 pazdziernika .2011 r.

Regulamin

gtosowania w wyborach tawnikow do sqdow powszechnych na kadencfe od
2012 r. do 2015 r. przeprowadzonych na sesji

w dniu 26 pazdziernika 2011 r.

Rozdzial I
Przepisy ogolne

§ 1.1. Radni, wybierajaj
1) Jednego Jawnika do Sajju Rejonowego w Kutnie z wyla^czeniem do orzekania w

sprawach z zakresu prawa pracy sposrod 1 kandydata.
2) Jednego lawnika do Sajdu Rejonowego w Kutnie do orzekania w sprawach

z zakresu prawa pracy sposrod 1 kandydata.
2. Gtosowanie przeprowadza wybrana sposrod radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 2. 1. Gtosowanie jest tajne, odbywa SJQ przy pomocy kart do gtosowania
sporza^dzonych odr^bnie dla kazdego sajdu.

2. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidtowosc sporza^dzonych kart do gtosowania,
szczegolnie pod katem czy wszyscy kandydaci sa_ na nich umieszczeni, opatruje karty
piecz^cia^ ,,Rada Gminy Oporow, 99-322 Oporow pow. Kutno, woj. -Lodzkie" i rozdaje je
radnym.

§ 3. 1. Glosowanie odbywa sie_ na sesji poprzez wyczytywanie przez cztonka Komisji
Skrutacyjnej, wedlug listy obecnosci, nazwisk radnych, ktorzy kolejno podchodza^ do urny i
w obecnosci Komisji Skrutacyjnej wrzucajq. do niej karty do gtosowania.

2. Podczas gtosowania na sali znajduje si$ parawan, kabina lub inne urza^dzenie
umozliwiaj^ce radnym tajne (dyskretne) dokonanie wyboru kandydatow na kartach do
gtosowania.

§ 4. 1. Po przeprowadzeniu gtosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki
gtosowania i sporzajdza protokol.

2. Protokol podpisujg. osoby wchodza.ee w sklad Komisji Skrutacyjnej.
3. Wyniki wyborow oglasza przewodnicza^cy Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie

protokohj na sesji.

§ 5. Wybor lawnikow nast^puje zwykla^ wi^kszoscia^ gtosow przy obecnosci co
najmniej potowy ustawowego skladu Rady.



Rozdziat II
Zasady gtosowania w przypadku, gdy liczba kandydatow na lawnikow jest

mniejsza lub rowna liczbie wybieranych lawnikow

§ 6. Karty do glosowania, sporzadzone odre_bnie dla kazdego Sadu, wedJug
jednolitej formy, zawieraja, tresc: ,,Karta do gtosowania w wyborach iawnikow do Sadu
Rejonowego w Kutnie" oraz pytanie ,,Czy jestes za wyborem na Jawnika?"
Ponizej, nazwisko, imi$ (imiona) kandydata. Obok, kazdego nazwiska, z prawej strony, w
jednej linii umieszcza si$ dwie jednakowe kratki: jedna obok wyrazu ,,tak", druga obok
wyrazu ,,nie".

§ 7. 1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata
znaku ,,x" w kratce obok wyrazu ,,tak" opowiadajac si§ w ten sposob za wyborem, lub w
kratce obok wyrazu ,,nie" opowiadajaj: si$ w ten sposob przeciwko wyborowi tego
kandydata na Jawnika.

2. Jezeli radny na karcie do gtosowania:
1) postawi przy nazwisku kandydata znak ,,x" jednoczesnie w kratce obok wyrazu ,,tak",
jak i w kratce obok wyrazu ,,nie";
2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku ,,x" w kratce ani obok wyrazu ,,tak" ani
obok wyrazu ,,nie";
3) wypelni kart$ przy nazwisku kandydata w sposob niezgodny z ust. 1
- jego gtos uwaza sie, za wazny bez dokonania wyboru w obre^bie tego kandydata (gtos
neutralny, tzw. wstrzymuj^cy si^).

3. Karty wyj^te z urny bez piecz^ci sa, kartami niewaznymi.
4. Kart calkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwage^
§ 8. Kandydata na lawnika uwaza si^ za wybranego, jezeli w glosowaniu uzyskal

(zgodnie z § 5 Regulaminu) wi^cej gtosow, znakow ,,x" w kratce obok wyrazu ,,tak" od
sumy znakow ,,x" w kartce obok wyrazu ,,nie".

§ 9. 1. Komisja Skrutacyjna sporza^dza odr^bne protokoly dla kazdego sadu, w
ktorych okresla co najmniej:

1) liczb^ radnych obecnych na sesji uprawnionych do gtosowania;
2) imiona i nazwiska zgloszonych kandydatow;
3) NCZDQ radnych, ktorym wydano karty do gtosowania;
4) liczbe_ kart wyj^tych z urny (gdyby liczba kart wyj^tych z urny roznila siQ od

iiczby osob, ktorym wydano karty do gtosowania, Komisja podaje w protokole
przypuszczalna^przyczyn^ tej niezgodnosci);

5) liczbe, kart niewaznych;
6) imi^ (imiona) i nazwisko zgloszonego kandydata oraz liczb^ gtosow waznych:
a) za wyborem kandydata na tewnika,
b) przeciw wyborowi kandydata na lawnika,
c) bez dokonania wyboru;

- oraz stwierdza wynik wyborow w obr^bie gtosowania na kazdego z kandydatow na
lawnikow.

2. Komisja, odnotowuje w protokole wszelkie okolicznosci i uwagi moga.ce miec
wplyw na wynik gtosowania oraz zastrzezenia zgtoszone przez cztonkow Komisji
Skrutacyjnej odnoszace si^ do naruszenia procedury w trakcie gtosowania, obliczania
gtosow lub sporza^dzania protokolu.

3. Ustala sie_ wzor protokolu z przeprowadzonego gtosowania zgodnie z brzmieniem
za^cznika nr 1 do Regulaminu.



Zala^cznik Nr 1
do Regulaminu glosowania w wyborach
lawnikow do s$ddw powszechnych

Protokol
z ustalenia wynikow gtosowania w wyborach lawnikow do sqdow

powszechnych sporza^dzony na sesji w dniu 26 pazdziernika 2011 r. na
kadencje. od 2012 r. do 2015 r.

Komisja Skrutacyjna w skladzie:
1) Przewodnicza^cy Komisji Skrutacyjnej - radny ;

(imi^, imiona i nazwisko)

2) czlonek Komisji Skrutacyjnej - radny ,;
3) czlonek Komisji Skrutacyjnej - radny po

wyj^ciu kartz urny i ich przeliczeniu stwierdza, co nastepuje:
1. Liczba radnych Rady Gminy obecnych na sesji uprawnionych do glosowania:

2. Na lawnikow do Sa^du w zgloszono kandydatury:
1)

(imî , imiona i nazwisko)

3. Liczba radnych, ktorym wydano karty do glosowania:
4. Liczba kart wyjejych z urny , ilosc kart wyjejych z urny rozni sie, od liczby osob,
ktorym wydano karty do glosowania, przypuszczalnie z powodu

5. Liczba kart niewaznych
6. Liczba glosow oddanych na kandydata:
1)

(imi§, imiona i nazwisko)

a) za wyborem kandydata na lawnika glosow,
b) przeciw wyborowi kandydata na lawnika glosow,
c) bez dokonania wyboru glosow;

Wobec powyzszego, komisja skrutacyjna stwierdza, ze kandydat,
uzyskal/nie uzyskal wie,cej glosow za wyborem niz przeciw wyborowi i zostal/nie zostal
wybrany na lawnika do Sa^du w

Ponadto Komisja stwierdza, ze podczas glosownia zaszly naste_pujace okolicznosci,
ktore mogly miec wplyw na waznosc glosowania:

Na tym protokol zakonczono i podpisano:
1) Przewodnicza^cy Komisji Skrutacyjnej

2) Czlonek Komisji Skrutacyjnej

3) Czlonek Komisji Skrutacyjnej


