
RADA GMINY ZAPOLICE 
ul . Plac S t r a z a c k i 5 
9 8 - 1 6 1 Z A P O L I C E 

pow. zduhskowolski, woj.t6dzkle 

UCHWALA NR X/60/15 
RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie przyj^cia regulaminu glosowania w wyborach lawnikow do s^dow 
powszechnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 
oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju S^dow powszechnych (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509) i § 33 ust. 1 Uchwaly Nr V/22/03 Rady Gminy Zapolice z 
dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie statutu Gminy Zapolice (zm. Uchwala Nr XXVIl/195/09 
Rady Gminy Zapolice z dnia 30 wrzesnia 2009 r., Uchwala Nr XVI/89/12 Rady Gminy 
Zapolice z dnia 28 marca 2012 r., UchwataNr XVllI/105/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 31 
maja 2012 r., Uchwala Nr XLVII/324/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 15 wrzesnia 2014 r. i 
Uchwala Nr XLIX/336/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 7 listopada 2014 r.), Rada Gminy 
Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1. Przyjmuje si^ regulamin glosowania w wyborach lawnikow do S^du Rejonowego 
w Zdunskiej Woli w brzmieniu zal^cznika do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 
§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminy Zapolice oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice. 



Zalijcznik do Uchwaly Nr X/60/15 
Rady Gminy Zapolice 

• , z dnia27 sierpnia2015r. 

R E G U L A M I N 

glosowania w wyborach lawnikow do S^du Rejonowego w Zdunskiej Woli 

Rozdziall 

Przepisy ogolne 

§ 1. Niniejszy regulamin glosowania ma zastosowanie podczas wyboru lawnikow 
do S^du Rejonowego w Zdunskiej Woli. 

§ 2. Rada Gminy Zapolice wybiera lawnikow sposrod kandydatow zgloszonych 
zgodnie z ustawy - Prawo o ustroju s^dow powszechnych - osobno do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy i w pozostalych sprawach. 

§ 3. Glosowanie jest tajne i odbywa si? za pomoc^ kart do glosowania. 
§ 4. Glosowanie przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna, wybrana sposrod 

radnych rady gminy. 
§ 5. Kandydaci na lawnikow umieszczani na karcie do glosowania w porz^dku 

alfabetycznym. •= ' 
§ 6. Komisja skrutacyjna sprawdza prawidlowosc sporzqdzonych kart do glosowania, 

szczegolnie pod k^tem czy wszyscy kandydaci ŝ  na nich umieszczeni, opatruje karty 
piecz^ci^ Rady Gminy Zapolice i rozdaje je radnym. 

§ 7. Glosowanie odbywa si? na sesji poprzez wyczytywanie przez czlonka komisji 
skrutacyjnej, wedlug listy obecnosci, nazwisk radnych, ktorzy kolejno podchodz^ do umy 
i wrzucaJ4 do niej karty do glosowania. 

§ 8.1. Po przeprowadzeniu glosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki glosowania 
i sporz^dza protokol. 
2. Protokol podpisuj4 osoby wchodz^ce w sklad komisji skrutacyjnej. 
3. Wyniki wyborow oglasza przewodnicz^cy komisji skrutacyjnej poprzez odczytanie 
protokolu na sesji. 

§ 9. Wybor lawnikow nast?puje zwykl^ wi^kszosci^ glosow przy obecnosci 
CO najmniej polowy ustawowego skladu rady. 

Rozdzial II 

Zasady glosowania w przypadku, gdy liczba kandydatow na lawnikow jest mniejsza lub 
rowna liczbie wybieranych lawnikow. 

§ 10. Karty do glosowania sporz^dzone wedlug jednolitej formy zawieraj^ tresc: 
„Karta do glosowania w wyborach lawnikow do S^du Rejonowego w Zdunskiej Woli" 
oraz pytanie „Czy jestes za wyborem na lawnika?" 
Ponizej w kolejnosci alfabetycznej nazwisko, imi? (imiona) kandydata. Obok kazdego 
nazwiska z prawej strony, w jednej linii umieszcza si? dwie jednakowe kratki: jedna 
nad wyrazem „Tak", druga nad wyrazem „Nie". 

§ 11. 1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kazdego 
kandydata znaku „X" w kratce nad wyrazem „Tak" opowiadaj^c si? w ten sposob 
za wyborem, lub w kratce nad wyrazem „Nie" opowiadaj^c si? w ten sposob przeciwko 
wyborowi tego kandydata na lawnika. 



2. Jezeli radny na karcie do glosowania: 
1) postawi przy nazwisku kandydata znak „X" jednoczesnie w kratce nad wyrazem „Tak", 
jak i w kratce nad wyrazem „Nie"; 
2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku „X" w kratce ani nad wyrazem „Tak" 
ani nad wyrazem „Nie"; 
3) wypelni kart? przy nazwisku kandydata w sposob niezgodny a ust.l 

- jego glos uwaza si? za niewazny. 
3. Karty wyj?te z umy inne niz urz?dowo ustalone ŝ  kartami niewaznymi. 
4. Kart calkowicie podartych komisja nie bierze pod uwag?. 

§ 12. Kandydata na lawnika uwaza si? za wybranego, jezeli w glosowaniu uzyskal 
(zgodnie z § 9 Regulaminu) wi?cej glosow, znakow „X" w kratce nad wyrazem „Tak" 
od sumy glosow, znakow „X" w kratce nad wyrazem „Nie". ^ 

§ 13.1. Komisja skmtacyjna sporz^dza protokol, w ktorym okresla co najmniej: 
1) liczb? radnych obecnych na sesji uprawnionych do glosowania; 
2) imiona i nazwiska zgloszonych kandydatow; 
3) liczb? radnych, ktorym wydano karty do glosowania; 
4) liczb? kart wyj?tych z umy, (gdyby liczba kart wyj?tych z umy roznila si? od liczby 

osob, ktorym wydano karty do glosowania, komisja podaje w protokole 
przypuszczaln^ przyczyn? tej niezgodnosci); 

5) liczb? kart niewaznych; 
6) kolejno, imi? (imiona) i nazwisko zgloszonego kandydata oraz liczb? glosow: 

a) waznych za wyborem kandydata na lawnika; 
b) waznych przeciw wyborowi kandydata na lawnika; 
c) niewaznych 
- oraz stwierdza wynik wyborow w obr?bie glosowania na kazdego 
z kandydatow na lawnikow. 

2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okolicznosci i uwagi mog^ce miec wplyw na 
wynik glosowania oraz zastrzezenia zgloszone przez czlonkow komisji skrutacyjnej 
odnosz^ce si? do namszenia procedury w trybie glosowania, obliczania glosow lub 
sporz^dzania protokolu. 

Rozdziallll 

Zasady glosowania w przypadku, gdy liczba kandydatow jest wi^ksza niz liczba 
wybieranych lawnikow. 

§ 14. Karty do glosowania sporz^dzone wedlug jednolitej formy, zawieraj^ tresc: 
„Karta do glosowania w wyborach lawnikow do S^du Rejonowego Zdunskiej Woli" oraz 
zamieszczone ponizej w kolejnosci alfabetycznej nazwisko i imi? (imiona) zgloszonych 
kandydatow na lawnikow. Obok, po imieniu kazdego z kandydatow, z prawej strony, w jednej 
linii umieszcza si? jednakow^ kratk?. 

§ 15.1. Radny dokonuje wybom poprzez postawienie znakow „X" w kratkach, obok 
CO najwyzej tylu kandydatow ilu jest wybieranych lawnikow, opowiadaj^c si? w ten sposob 
za ich wyborem; 
2. Jezeli radny postawil znak „X" przy mniejszej liczbie kandydatow niz liczba wybieranych 
lawnikow, oznacza to, ze glosuje odpowiednio tylko na tych kandydatow i glos ten jest 
wazny, oddany na tych kandydatow. 
3. Jezeli radny na karcie do glosowania: 
1) nie postawil znaku „X" w kratce obok nazwiska zadnego kandydata; 



2) postawil znak „X" przy wiekszej liczbie nazwisk kandydatow niz liczba wybieranych 
lawnikow; 
3) wypelnil kart? w sposob niezgodny z ust. 1 
-jego glos uwaza si? za niewazny. 
4. Karty wyj?te z umy inne niz urz?dowo ustalone, ŝ  kartami niewaznymi. 
5. Kart calkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwag?. 

§ 16.1. Za wybranych na lawnikow uwaza si? kandydatow, ktorzy uzyskali najwi?ksz4 
ilosc glosow (znakow „X") w kratce przy nazwiskach tych kandydatow. 
2. W przypadku rownej liczby glosow, ktora uprawnialaby do uzyskania mandatu lawnika 
przez kandydata a stanowiloby to wi?ksz4 liczb? lawnikow niz liczba lawnikow 
wybieranych, przeprowadza si? dmg^ tur? glosowania sposrod tych kandydatow. 
3. W dmgiej turze glosowania regulamin stosuje si? odpowiednio. 

§ 17,1.Komisja skrutacyjna sporz^dza protokol, w ktorym okresla co najmniej: 
1) liczb? radnych obecnych na sesji uprawnionych do glosowania; 
2) imiona i nazwiska zgloszonych kandydatow; 
3) liczb? radnych, ktorym wydano karty do glosowania; 
4) liczb? kart wyj?tych z umy, (gdyby liczba kart wyj?tych z umy roznila si? od liczby 

osob, ktorym wydano karty do glosowania, komisja podaje w protokole 
przypuszczaln^ przyczyn? tej niezgodnosci); 

5) liczb? kart niewaznych; 
6) liczb? glosow waznych; 
7) liczb? glosow niewaznych 
8) liczb? glosow waznych oddanych na poszczegolnych kandydatow 
- a nadto stwierdza wynik wyborow. 

2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okolicznosci i uwagi mog^ce miec wplyw 
na wynik glosowania oraz zastrzezenia zgloszone przez czlonkow komisji skrutacyjnej 
odnosz^ce si? do naruszenia procedury w trakcie glosowania, obliczania glosow 
lub sporz^dzania protokolu. 


