
Uchwała Nr XI/69//2003 Rady Miejskiej w Brzesku 
 
 
w sprawie: regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego 
w Tarnowie oraz Sądów Rejonowych w Brzesku i w Bochni na kadencję 2004-
2007. 
 
Na podstawie art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn. zmianami) i art.18 ust.2 pkt.15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 
z późn. zmianami) , Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§1 
 
 
Uchwala się Regulamin głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego  
w Tarnowie i Sądów Rejonowych w Brzesku i w Bochni na okres kadencji 2004 - 
2007  
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały. 

§2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku. 
 
 
REGULAMIN GŁOSOWANIA W WYBORACH ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO  
W TARNOWIE ORAZ SĄDÓW REJONOWYCH W BRZESKU I W BOCHNI NA OKRES 
KADENCJI 2004 - 2007 

§1 
 
 
Wybory ławników przeprowadza się w głosowaniu tajnym.  

§2 
 
 
Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w liczbie 3 osób wybrana 
spośród radnych.  

§3 
 
 
1.Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 
Rady Miejskiej w Brzesku.  
2.Głosowanie przeprowadza się na czterech kartach do głosowania oddzielnie 
dla kandydatów na ławników do: 
Sądu Rejonowego w Brzesku,  
Sądu Rejonowego w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy (Sąd Pracy),  
Sądu Okręgowego w Tarnowie,  



Sądu Okręgowego w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych.  

§4 
 
 
1.Na kartach do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska i 
imiona wszystkich zgłoszonych kandydatów spełniających wymagania formalne 
określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych.  
2.Przed przystąpieniem do wyboru ławników, Rada Miejska zostaje zapoznana z 
opinią Zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników . 
3.Głosowanie polega na postawieniu znaku "x" w kratce znajdującej się przy 
wybranym przez radnego nazwisku kandydata.  

§5 
 
 
1.Na poszczególnych kartach do głosowania można postawić znak "x" 
maksymalnie przy następującej ilości kandydatów:  
do Sądu Rejonowego w Brzesku - 15 
do Sądu Rejonowego w Bochni (Sądu Pracy) - 17 
do Sądu Okręgowego w Tarnowie - 8 
do Sądu Okręgowego w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych - 4 
2.Postawienie znaku "x" przy większej niż w/w liczbie miejsc mandatowych, 
powoduje unieważnienie głosu.  

§6 
 
 
1.Za wybranych na ławników uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali 
kolejno największą liczbę głosów w ramach wyszczególnionej w § 5 ilości miejsc 
mandatowych.  
2.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą liczbę 
głosów, a powoduje to niemożliwość obsadzenia wszystkich miejsc 
mandatowych, głosowanie powtarza się, ograniczając je do tych kandydatów, 
którzy uzyskali tę samą liczbę głosów uniemożliwiającą obsadzenie mandatu.  

§7 
 
 
W sprawach nieuregulowanych odrębnie w niniejszym Regulaminie stosuje się 
zasady głosowania tajnego określone w Statucie Gminy Brzesko 

 
 


