
 

 

U C H W A Ł A Nr XIV/171/03 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 22 października 2003 r. 
 
 
 
w sprawie regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2004-2007. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                              
o samorządzie gminnym (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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717) w związku z art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98,poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 
213, poz. 1802; Nr 240, poz. 2052) Rada Miejska uchwala co następuje: 
 
 

 
§ 1 Przyjmuje się „Regulamin wyboru ławników sądowych na kadencję 

2004- 2007” stanowiący załącznik Nr 1. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Miejskiej  Nr XIV/171/03 

 z dnia 22 października 2003 r. 
 
 

Regulamin głosowania w wyborach ławników sądowych 
 na kadencję 2004-2007  

 
 
1. Każdy radny otrzymuje dwie karty do głosowania: 
- „Kartę głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego                    
w Strzelcach Opolskich” z 192 nazwiskami kandydatów umieszczonymi w 
kolejności alfabetycznej na 5 zszytych kartach do głosowania, 
opieczętowanych pieczęcią okrągłą Rady Miejskiej; 
- „Kartę głosowania w wyborach ławników do Sądu Pracy działającego 
przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich” z 10 nazwiskami 
kandydatów umieszczonymi w kolejności alfabetycznej, opieczętowaną 
pieczęcią okrągłą Rady Miejskiej. 
 
2. Wyboru ławnika dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok 
nazwiska kandydata. 
 
3. Na „Karcie głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w 
Strzelcach Opolskich” można zakreślić znak X przy nie więcej niż 80 
nazwiskach dokonując w ten sposób wyboru ławnika. W przypadku 
oznaczenia większej ilości nazwisk oddany głos będzie nieważny. 
Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejną 
największą liczbę głosów. 
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, a 
powoduje to przekroczenie ustaloną do wyboru liczbę ławników.- zarządza 
się dodatkową turę głosowania. 
Na kartach do głosowania umieszcza się wówczas w porządku 
alfabetycznym nazwiska tych kandydatów, którzy uzyskali równą                    
i zarazem najniższą liczbę głosów.  
Tury dodatkowe przeprowadza się do momentu wyboru 80 ławników. 
 
4. Na „Karcie głosowania w wyborach ławników do Sądu Pracy działającego 
przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich” dokonujemy wyboru 
oznaczając dowolną liczbę kandydatów. 
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejną największą 
liczbę głosów. 
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