
UCHWAŁA NR XXIII/487/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu 
Okręgowego w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2012-2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 160 § 1 i art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późn.zm.), w związku z § 27 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Katowice stanowiącego 
załącznik nr 3 do Statutu miasta Katowice (Dz. Urz Woj. Śl. z 2004 r., nr 14, poz. 539 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Zatwierdzić „Regulamin głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego 
w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2012-2015” stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Regulamin  

głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach  

i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2012-2015  

 

§ 1. 1. Rada Miasta Katowice wybiera ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu 

Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach spośród zgłoszonych kandydatów zgodnie z 

zapotrzebowaniem ustalonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach (do Sądu 

Okręgowego w Katowicach 2 ławników, do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach 10 

ławników). 

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród Radnych, w składzie 3 osób. 

3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 

 

§ 2. 1.Głosowanie jest tajne oraz odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych 

odrębnie dla każdego sądu (dla Sądu Okręgowego w Katowicach karta nr 1, dla Sądu Rejonowego 

Katowice-Zachód w Katowicach karta nr 2). 

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

3. Na karcie znajduje się również informacja na temat zasad głosowania. 

4. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie 

pod kątem, czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty pieczęcią Rady Miasta 

Katowice i rozdaje Radnym. 

 

§ 3. 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. 

 

§ 4. 1. 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. 

2. Jeżeli Radny postawił znak „X” przy mniejszej liczbie kandydatów niż liczba wybieranych ławników 

do danego sądu oznacza to, że głosuje odpowiednio tylko na tych kandydatów i głos ten jest ważny, 

oddany na tych kandydatów. Głos jest ważny jeżeli Radny na karcie do głosownia nie postawił znaku 

„X” przy żadnym nazwisku kandydata. 

3. Jeżeli Radny na karcie do głosownia postawił znak „X” przy większej liczbie nazwisk kandydatów 
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niż określono to w § 1 ust. 1 Regulaminu lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1, jego głos 

uważa się za nieważny. 

4. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi. 

5. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę. 

 

§ 5. 1.Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu Rady Miasta Katowice. 

2. Za wybranych ławników uważa się kandydatów na ławników, którzy -z uwzględnieniem ust. 1 - 

uzyskali największą ilość głosów (znaków „X” w kratce obok kandydatów). W przypadku, gdy w 

głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, która stanowi liczbę 

uprawniającą do uzyskania mandatu ławnika, a jednocześnie powodowałoby to wybór większej 

liczby ławników niż ustalony limit, przeprowadza się II turę głosowania spośród tych kandydatów. 

W II turze głosowania niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio. 

 

§ 6. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza 

protokół. 

2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej. 

3. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu 

na sesji. 

4. Stwierdzenia wyboru ławników dokonuje się uchwałą Rady Miasta Katowice, którą podpisuje 

przewodniczący obrad. 
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