
UCHWAŁA  Nr IX/54/15 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 23 października 2015 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w BuskuZdroju na kadencję  20162019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.) w związku z art. 160 § 1 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego kandydatów na ławników, w wyniku tajnego głosowania 
na ławnika do Sądu Rejonowego w BuskuZdroju na kadencję 2016-2019 wybrana została Pani Lucyny Wcisło. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gnojno, którego zobowiązuje się do 
przekazania listy wybranych ławników wraz z wymaganymi dokumentami Prezesowi Sądu Rejonowego w Bu-
skuZdroju w nieprzekraczalnym terminie do końca października 2015 r. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Wybór ławników należy do kompetencji rad gmin, które dokonują wyboru spośród kandydatów zgłoszonych 
przez uprawnione do tego podmioty. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 upłynął w dniu 30 czerwca 2015 r. 
W ustawowym terminie wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na ławnika. Komendant Wojewódzki Policji w Kiel-
cach w piśmie z dnia 28.09.2015 r. (znak WWK-JS-5455/41/2015) nie wniósł zastrzeżeń do zgłoszonej kandydatu-
ry.  

Rada Gminy Gnojno, po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, wybiera 
jednego ławnika w głosowaniu tajnym (zgodnie z liczbą ławników podaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Bu-
skuZdroju). 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i dokonaniu wyboru przez Radę Gminy Gnojno uzasadnione jest 
podjęcie powyższej uchwały. 
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