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z dnia  21 października 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XVI/   /2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020 - 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, ze zm.), 
art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52, ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że ławnikiem do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023, w wyniku 
przeprowadzonego tajnego głosowania wybrana została:

Pan/i ........................................................................ zam. ..........................................................................

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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UZASADNIENIE

W związku z upływem w 2019 roku kadencji ławników w sądach, Prezes Sądu Okręgowego w

Poznaniu podał, iż Rada Gminy Gniezno ma dokonać wyboru na nową kadencję 2020-2023, ławnika do

Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Stosownie do zapisu art.163 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz.U. z 2019r.poz.52, ze zm.) wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku

kalendarzowego, w którym upływa dotychczasowa kadencja ławników.

Przed przystąpieniem do wyborów powołany uchwałą Nr X /68/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia

19 czerwca 2019r. Zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie przedstawił Radzie Gminy

swoją opinię o zgłoszonym kandydacie, w szczególności w zakresie spełnienia przez niego wymogów

określonych w cytowanej wyżej ustawie.

W świetle zapisów art.160 §1. ww.ustawy, Rada Gminy w głosowaniu tajnym dokonała wyboru

ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie

Według przedstawionej w dniu 28 października 2019r. na sesji Rady Gminy opinii przez powołany

do tego celu Zespół wynika, iż kandydatka spełnia określone wymogi w cytowanej wcześniej ustawie.

W zaistniałym stanie faktycznym podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Id: BAE9D8AE-51FF-4C8C-836E-492464C107AD. Projekt Strona 1




