Projekt nr 14

Uchwała nr ……..
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz 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 ze zm.)
Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym
ławnikiem do Sądu Rejonowego w Radomiu do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy, na kadencję 2020 – 2023 ławnikiem zostaje wybrana:
1. …………………………………………….., zam. …………………………………………….
(imię, imiona, nazwisko)

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów stanowi Załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Jedlińsku.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP, na
stronie internetowej i tablicy Urzędu Gminy w Jedlińsku.
Wnioskodawca:
Przewodniczący Rady
Łukasz Kurek

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 160 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do
sądów okręgowych i sądów rejonowych wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym,
których obszar jest objęty właściwością tych sądów.
Pismem nr Adm-0150-3/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Prezesa Sądu Okręgowego
w Radomiu, powołując się na art. 161 § 2 w/w ustawy, podał liczbę ławników jaka winna
być wybrana na kadencję 2020 – 2023. Do Sądu Okręgowego wybierana jest jedna osoba,
do Sądu Rejonowego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich oraz jedna do
Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy zapoznaje się z opinią zespołu do
spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych w szczególności
w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001
r. prawo o ustroju sądów powszechnych. Zespół na posiedzeniu w dniu 21 października
2019 r. zaopiniował pozytywnie kandydaturę.
W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały.

Załącznik
do Uchwały Nr …../……/2019
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 30 października 2019 r.

PROTOKÓŁ
Z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
sporządzony na sesji w dniu 30 października 2019 r. na kadencję 2020-2023
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. ……………………………… - Przewodniczący Komisji
2. ……………………………… - Członek
3. ……………………………… - Członek
Zgodnie ze zgłoszeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Rada wybiera na kadencję
2020-2023 1 ławnika do Sądu Rejonowym w Radomiu do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy.
Kandydatem na kadencje 2016-2019 do Sadu Rejonowego w Radomiu do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy jest:
1. Agnieszka Gryzek, zam. Jedlińsk, ul. Leśna 11a gmina Jedlińsk
W wyniku głosowania tajnego.
Po wyjęciu kart z głosowania tajnego z urny i ich przeliczeniu Komisja stwierdza co
następuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

liczba radnych obecnych na sesji Rady Gminy uprawnionych do głosowania ……..
liczba radnych , którym wydano karty do głosowania ……..
liczba głosów minimalna konieczna dla dokonania ważnego wyboru ……..
liczba kart do głosowania wyjętych z urny ……..
liczba głosów nieważnych ……..
liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata ……..

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że ławnikiem Sądu Rejonowego w Radomiu do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencje 2020-2023 zostaje
……………………………………..………………………..
Podpisy Komisji Skrutacyjnej
1………………………………………….
2…………………………………………….
3……………………………………………….
Ponadto komisja stwierdziła, że podczas głosowania tajnego nie zaszły okoliczności, które
mogły mieć wpływ na ważność głosowania.

