
UCHWAŁA NR XII/61/2015
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję
od 2016 r. do 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz.1515.) art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 
133 z póź. zm.), Rada Gminy Łoniów

uchwala co następuje:

§ 1. 

Na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdza:

1) wybór Pani Teresy Błasiak na ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

§ 2. 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Łoniów do przekazania listy wybranych ławników wraz 
z dokumentami Prezesowi Sądu Rejonowego w Sandomierzu

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak
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Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Uzasadnienie

Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz.133 póź. zm.).

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach pismem z dnia 27 maja 2015 r. , skierowanym do Rady Gminy Łoniów
poinformował o liczbie 2 ławników jacy winni być wybrani do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję od
2016r. do 2019 r., w tym jeden do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z art. 163 w/w ustawy wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku
kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Rada Gminy Łoniów uchwałą Nr VIII/47/2015 z dnia 25.06.2015 r. powołała zespół opiniujący kandydatury na
ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu.

Zespół odbył posiedzenia w dniach 21 sierpnia i 23 września 2015 r. i stwierdził, iż wszystkie zgłoszenia
wpłynęły w ustawowym terminie tj. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz spełniają wymagania formalne, o których
mowa w ustawie.

Ponadto, na podstawie art. 162 § 9 ustawy Rada Gminy , uchwałą nr X/53/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
wystąpiła do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, z wnioskiem o udzielenie informacji o kandydatach
na ławników zgłoszonych Radzie Gminy Łoniów w wyborach na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Zespół opiniujący po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów wraz z pozytywną opinią wydaną przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach postanowił pozytywnie zaopiniować kandydatury na ławników do
Sądu Rejonowego w Sandomierzu.

Rada Gminy Łoniów w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu
na kadencję 2016 – 2019.
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