Zał. Nr 10 do protokołu
z X Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 29.09.2015r.

U C H W A Ł A NR X / 60 / 2015
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję
2016-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami) oraz art. 160
§ 1, art. 163 § 1 i art.164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. t. j. z 2015r. poz. 133, ze zmianami)
Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje :
§ 1. Stwierdza się , że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na
ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu wybrana została
Pani ANNA EWA CYBULSKA, urodzona 12 grudnia 1958 r., zam.
w Budzyniu.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Kadencja ławników do sądów powszechnych trwa 4 lata i zawsze rozpoczyna się w rok
po wyborach samorządowych.
Wyboru ławników dokonuje się spośród zgłoszonych kandydatów przez Prezesów Sądów,
stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe oraz co najmniej 50 obywateli, mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy.
Natomiast kandydatów na ławników do orzekania w sprawach prawa pracy mają prawo
zgłaszać terenowe organizacje administracji rządowej, związki zawodowe oraz organizacje
pracodawców.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.
t.j. z 2015 r. poz. 133, ze zmianami/ w kompetencji Rady Gminy leży dokonanie wyboru
ławników spośród zgłoszonych kandydatów, w liczbie określonej przez Prezesa Sądu
Okręgowego.
W związku z tym podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika jest konieczne i zgodnie
z wyżej cytowaną uchwałą dokonuje się go w głosowaniu tajnym.

Załącznik do uchwały Nr X/60 /2015
Rady Gminy Budzyń z dnia 29.09.2015r.

PROTOKOŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ
wybranej na X Sesji Rady Gminy Budzyń w dniu 29 września 2015 r., w celu
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, na lata 2016-2019
KOMISJA SKRUTACYJNA W SKŁADZIE :
Izabela Jenczyk
1. ……………………………………………..
Sławomir Binert

2. ……………………………………………..
Marian Bedyński
3. ……………………………………………..

stwierdza, że zgłoszony został następujący kandydat:
1. Anna Ewa Cybulska
15
i że na stan ………..radnych,
na Sesji Rady Gminy Budzyń obecnych jest
15
……….radnych.
15
15
Biorących udział w głosowaniu ………radnych
oddało ………głosów
__
ważnych oraz ………..głosów nieważnych.
Zgłoszony kandydat w wyniku tajnego głosowania otrzymał następującą
liczbę głosów :
15
1. Anna Ewa Cybulska …………………

Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na
ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu wybrana została:
Anna Ewa Cybulska
1. ………………………………………….

Podpisy Komisji :
Izabela Jenczyk
1. ……………………………….
Binert Sławomir
2. ……………………………….
Marian Bedyński
3. ………………………………..

