UCHWAŁA NR 121/XV/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696) oraz
art. 160 § 1 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Praw o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 125), Rada Miejska
w Gostyninie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Stwierdza się dokonanie wyboru dwóch ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym
w Gostyninie na kadencję 2020-2023.
2. Skład osobowy wybranych ławników określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gostyninie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie

Wybór ławników należy do kompetencji rady gminy, które dokonują wyboru spośród
kandydatów zgłoszonych przez uprawnione do tego podmioty.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 upłynął w dniu
30 czerwca 2019 r. W ustawowym terminie zgłoszono 2 kandydatów na ławników.
Rada Miejska w Gostyninie po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego
kandydatów na ławników stwierdza wybór ławników w głosowaniu tajnym w liczbie podanej
przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku tj. w liczbie 2 osób do orzekania w Sądzie
Rejonowym w Gostyninie.
W tym celu Rada Miejska powołuje Komisję Skrutacyjną, która realizuje zadania
związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
Ponadto rada gminy przesyła listę wybranych ławników wraz z dokumentami
prezesom właściwych sądów.
W głosowaniu tajnym, które odbyło się w dniu 24 października 2019 r. Rada Miejska
dokonała wyboru ławników zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. Niniejsza uchwała
stwierdzająca dokonany wybór stanowi listę wybranych ławników w rozumieniu art. 164 § 1
Ustawy o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 52, zm. Dz.U. z 2019 r. poz.
60 i poz. 125).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 121/XV/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 24 października 2019 r.

SKŁAD OSOBOWY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GOSTYNINIE

Lp.

Imię, imiona, nazwisko

Adres zamieszkania

1.

Durma Tadeusz

Ul. Polna 73
09-500 Gostynin

2.

Pruszyńska Hanna

Ul. Wyszyńskiego 27/49
09-500 Gostynin

( W załączeniu komplet dokumentów o których mowa w art. 162 § 2 – 4)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

