
Uchwała Nr XIII/ .. ./2015 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 5 października 2015r. 

w sprawie: Regulaminu wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 

Na podstawie art.160§1i2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 133, ze zm.), Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ I. Uchwala się treść Regulaminu wyboru ławników stanowiącego załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opocznie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Grzegorz Wołąkiewicz 



Załącznik do Uchwały Nr XIII/.„/2015 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 5 października 2015r. 

Regulamin wyboru ławników 
na kadencję 2016-2019. 

§ 1. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę Miejska 
w Opocznie w głosowaniu jawnym. 

§ 2. Nie umieszcza się na karcie do głosowania osób, które nie spełniają wymogów 
wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych, czyli osób których dokumentacja została 
zakwestionowana przez Zespół Opiniujący powołany przez Radę Miejską. 

§ 3. Radny trzymuje tyle kart do głosowania z nazwiskami kandydatów umieszczonymi 
wg kolejności alfabetycznej i opatrzonymi pieczęcią Rady do ilu Sądów dokonano zgłoszeń, 
a mianowicie: 

a/ Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. wybiera się 4 ławników; 

bi Do Sądu Rejonowego w Opocznie wybiera się 10 ławników. 

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

§ 5. Wybory przeprowadza się również przy zgłoszeniu tylko jednego kandydata i uważa się 
go 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. 1. Za wybranego do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. uważa się każdego spośród 
4-ech kandydatów, jeżeli otrzyma on co najmniej jeden głos ważny. 
2. Za wybranego do Sądu Rejonowego w Opocznie uważa się każdego spośród 10-ciu 
kandydatów, jeżeli otrzyma on co najmniej jeden głos ważny. 

§ 8. Komisja Skrutacyjna sporządza zbiorcze protokoły z wyboru. 


