UCHWAŁA NR XI/58/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny na kadencję
w latach 2016 - 2019, Pani Magdaleny Waśkowiak - Bogdanowicz.
2. Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych na kadencję w latach 2016 - 2019, Pani Ireny Posłusznej.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej:
www.bip.czerwiensk.pl.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 1318; z 2014 r., poz. 379 i 1072.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 509.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników wybiera rada gminy w
głosowaniu tajnym. W tym celu Rada, spośród siebie, wybiera komisję skrutacyjną, która przeprowadzi
głosowanie, zgodnie z przyjętym (uchwałą) regulaminem, w którym określono zasady i sposób jego
przeprowadzenia. Radni głosują na kartach do głosowania. Wynik przeprowadzonego (tajnego) głosowania
określa w protokole komisja skrutacyjna.
Na podstawie art. 164 § 1 wyżej cytowanej ustawy, listę wybranych ławników wraz z dokumentami, rady
gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca
października.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.
Opracowała:
Alina Juncewicz
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