
UCHW ALA NR IXl45/2015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 28 wrzesnia 2015 r. 

w sprawle ustalenia regulaminu glosowania w wyborach lawnik6w do s,!:du rejonowego w 
Plonsku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'\:.dzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6in. zm.), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo 0 ustroju s'\:.d6w powszechnych (tekstjedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z p6in. zm.) uchwala 
si~, co nast~puje: 

§1. 

Ustala si~ Regulamin glosowania w wyborach lawnik6w do s'\:.du rejonowego w Plonsku na 
kadencj~ od 2016 r. do 2019 r. zgodnie z brzmieniem zal'\:.cznika do niniejszej uchwaly. 

§2. 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Przewodnicz'\:.cemu Rady Gminy. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



REGULAMIN 

ZalqGznik 
do uchwaly Nr IXI45/2015 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 28 wrzesnia 2015 r. 

glosowania w wyborach lawnikow do s~dow powszechnych na kadencj~ od 2016 r. do 2019 
r. 

Rozdzial I 
Przepisy ogolne 

§1 

1. Radni, wybieraj'l:. 1 lawnika do S'l:.du Rejonowego w Ploitsku sposr6d kandydat6w; 

2. Glosowanie przeprowadza wybrana sposr6d radnych Komisja Skrutacyjna. 

§2 

1. Glosowanie jest tajne, odbywa si~ przy pomocy kart do glosowania. 
2. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidlowosc sporz'l:.dzonych kart do glosowania i rozdaje je 

radnym. 

§ 3. 

1. Glosowanie odbywa si~ na sesji poprzez wyczytywanie przez czlonka Komisji Skrutacyjnej, 
wedlug listy obecnosci, nazwisk radnych, kt6rzy kolejno podchodz'l:. do urny i w obecnosci 
Komisji Skrutacyjnej wrzucaj'l:. do niej karty do glosowania. 

2. Podczas glosowania na sali znajduje si~ parawan, kabina lub inne urz'l:.dzenie 
umozliwiaj'l:.ce radnym tajne (dyskretne) dokonanie wyboru kandydata na kartach do 
glosowania. 

§ 4. 
1. Po przeprowadzeniu glosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki glosowania i sporz'l:.dza 

protok61. 
2. Protok61 podpisuj'l:. osoby wchodz'l:.ce w sklad Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wyniki wybor6w oglasza przewodnicz'l:.cy Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie 

protokolu na sesji. 

§ 5. 

Wyb6r lawnik6w nast~puje zwykl'l:. wi~kszosci'l:. glos6w 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 

§6 

1. Karty do glosowania, zawieraj<t trese: "Karta do glosowania w wyborach lawnik6w do 
S<tdu Rejonowego w Ploilsku" oraz pytanie "ezy jestes za wyborem na lawnika?" 

Ponizej, nazwisko, imi~ (imiona) kandydata. Obok nazwiska, z prawej strony, w jednej linii 
umieszcza si~ dwie jednakowe kratki: jedna nad wyrazem (obok wyrazu)* "tak" , druga nad 
wyrazem (obok wyrazu)* "nie". 

2. Karta do glosowania winna bye opatrzona piecz~ci't Rady Gminy Baboszewo. 

§ 7. 

1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku "x" w kratce 
nad wyrazem (obok wyrazu)* "tak" opowiadaj<tc si~ w ten spos6b za wyborem, lub w kratce 
nad wyrazem (obok wyrazu)* "nie" opowiadaj<tc si~ w ten spos6b przeciwko wyborowi tego 
kandydata na lawnika. 

2. lezeli radny na karcie do glosowania: 
1) postawi przy nazwisku kandydata znak "x" jednoczesnie w kratce nad wyrazem (obok 

wyrazu)* "tak" , jak i w kratce nad wyrazem (obok wyrazu)* "nie"; 
2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku "x" w kratce ani nad wyrazem (obok 

wyrazu)* "tak" ani nad wyrazem (obok wyrazu)* "nie"; 
3) wypelni kart~ przy nazwisku kandydata w spos6b niezgodny z ust. 1 

jego glos uWaZa si~ za wamy bez dokonania wyboru w obr~bie tego kandydata (glos 
neutralny, tzw. wstrzymuj<tcy si~). 

3. Karty wyj~te z urny niesporz<tdzone przez pracownika ds. obslugi biura Rady s<t kartami 
niewaznymi. 

4. Kart calkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwag~. 

§8 
Kandydata na lawnika uWaZa si~ za wybranego, jezeli w glosowaniu uzyskal (zgodnie z § 5 

Regulaminu) wi~cej glos6w, znak6w "x" w kratce nad wyrazem (obok wyrazu)* "tak" od sumy 
znak6w "x" w kratce nad wyrazem (obok wyrazu)* "nie". 

§ 9. 

1. 1. Kornisja Skrutacyjna sporz<tdza protok61 dla s<tdu reJonowego w Ploilsku, w 
kt6rym okresla co najmniej: 

1) liczb~ radnych obecnych na sesji uprawnionych do glosowania; 
2) imi~ i nazwisko zgloszonego kandydata 
3) liczb~ radnych, kt6rym wydano karty do glosowania; 
4) liczb~ kart wyj~tych z urny (gdyby liczba kart wyj~tych z urny r6znila si~ od liczby 

os6b, kt6rym wydano karty do glosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczaln<t 
przyczyn~ tej niezgodnosci); 



5) liczb~ kart niewaznych; 
6) kolejno, imi~ (imiona) i nazwisko zgloszonego kandydata oraz liczb~ glos6w waZnych: 

a) za wyborem kandydata na lawnika, 
b) przeciw wyborowi kandydata na lawnika, 
c) bez dokonania wyboru; 
oraz stwierdza wynik wybor6w w obr~bie glosowania na kandydata na lawnik6w. 

2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okolicznosci i uwagi mogClce miec wplyw na 
wynik glosowania oraz zastrzezenia zgloszone przez czlonk6w Komisji Skrutacyjnej 
odnoszClce si~ do naruszenia procedury w trakcie glosowania, obliczania glos6w lub 
sporzCldzania protokoru. 

3. U stala si~ wz6r protokoru z przeprowadzonego glosowania zgodnie z brzmieniem 
zalClcznika nr 1 do Regulaminu. 

PRZEC rfI c~CY RADY 

! Li \ l , k' Sfawdmir ' libt!' Go.zczyc I 
\ : r 



Zalqcznik Nr 1 
do Regulaminu glosowania w wyborach 
lawnikow do s~du rejonowego w Plonsku 

PROTOKOL 
z ustalenia wynik6w glosowania w wyborach lawnik6w do 

s~du rejonowego w PIOJisku sporz~dzony na sesji w dniu ....... paidziernika 2015 r. na 
kadencj~ od 2016 r. do 2019 r. 

Komisja Skrutacyjna w skladzie: 
1) Przewodnicz~cy Komisji Skrutacyjnej - radny ................................................ ..... ; 

(imi~, imiona i nazwisko) 
2) czlonek Komisji Skrutacyjnej - radny ...................... ... .............. ...... ..... . ; 
3) czlonek Komisji Skrutacyjnej - radny .......................................................................... . 
po wyj~ciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co nast~puje: 

1. Liczba radnych Rady Gminy Baboszewo obecnych na sesji uprawnionych do 
glosowania: ....... .. . . 

2. Na lawnikow do Sqdu Rejonowego w Plonsku zgloszono kandydatur~: 
1) Izabela Anna Cichocka 

(imi~, imiona i nazwisko) 

3. Liczba radnych, ktorym wydano karty do glosowania: .......... . 
4. Liczba kart wyj~tych z umy ....... , ilos6 kart wyj~tych z urny rozni si~ od liczby osob, 

ktorym wydano karty do glosowania, przypuszczalnie z powodu 

5. Liczba kart niewaZnych ........................................ . 
6. Liczba glosow oddanych na kandydata: 

Izabela Anna Cichocka 
(imi~, imiona i nazwisko) 

a) za wyborem kandydata na lawnika ...... glosow, 
b) przeciw wyborowi kandydata na lawnika ...... glosow, 
c) bez dokonania wyboru ...... glosow; 
Wobec powyzszego, komisja skrutacyjna stwierdza, ze kandydat, Izabela Anna 

Cichocka uzyskalinie uzyskal wi~cej glosow za wyborem niz przeciw wyborowi i zostalinie 
zostal wybrany na lawnika do S~du Rej onowego w Plonsku. 

Ponadto Komisja stwierdza, ze podczas glosownia zaszly nast~puj~ce okolicznosci, ktore 
ly ., lyw . ,' 1 . mog mlec wp na waznosc g osowanla: . .. ..... ..... .... .. ...... .... ... ........ .......... ..... .. .......... .. . 

Na tym protokol zakonczono i podpisano: 

1) Przewodnicz~cy Komisji Skrutacyjnej 

2) Czlonek Komisji Skrutacyjnej 

3) Czlonek Komisji Skrutacyjnej 



Wz6r karty do glosowania do rozdzialu II Regulaminu w przypadku, gdy liczba kandydat6w 
na lawnik6w jest mniejsza lub r6wna liczbie wybieranych lawnik6w 

Karta do glosowania w wyborach lawnik6w 
do Slldu Rejonowego w PloIisku 

Czy jestes za wyborem na lawnika? 

Izabela Anna Cichocka tak D nieD 

(piecz~c) 

Radny dokonuje wyborn poprzez postawienie przy nazwisku kaZdego kandydata znaku "x" 
w kratce obok wyrazu "tak" opowiadaj'tc si~ w ten spos6b za wyborem, lub w kratce obok 
wyrazu "nie" opowiadaj'tc si~ w ten spos6b przeciwko wyborowi tego kandydata na lawnika. 


