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z dnia  21 września 2015 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XI/__/2015
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2016 - 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.), 
art. 160 § 1 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. 
poz. 133, z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Zespołu Opiniującego kandydatów uchwala się co, następuje:

§ 1. Stwierdzić, że ławnikami Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2016-2019 w wyniku 
przeprowadzonego tajnego głosowania wybrane zostały następujące osoby:

1) Pan/i.......................... zam................................................

2) Pan/i...........................zam................................................

- a do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:

3) Pan/i................................zam ...........................................

§ 2. Listę wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi i złożonymi dokumentami, Przewodniczący 
Rady Gminy Gniezno prześle prezesowi Sądu Rejonowego w Gnieźnie najpóźniej do końca października 2015r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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UZASADNIENIE

W związku z upływem w 2015 roku kadencji ławników w sądach, Prezes Sądu Okręgowego w

Poznaniu pismem z dnia 12 maja 2015r. znak A-0131-11/15 podał, iż Rada Gminy Gniezno ma dokonać

wyboru na nową kadencję 2016-2019, 3 ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, w tym 1 do orzekania

w sprawach z zakresu prawa pracy.

Powołany uchwałą Nr IX/55/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 czerwca 2015r. Zespół do

przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach stwierdził, iż w ustawowym terminie tj. do 30 czerwca

br. zgłoszonych zostało 4 kandydatów.

Według przedstawionej w dniu 28 czerwca 2015r. na sesji Rady Gminy opinii przez powołany do

tego celu Zespół wynika, iż kandydaci spełniają określone wymogi w cytowanej wcześniej ustawie.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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