
UCHWAŁA NR XII/83/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 27 września 2019 roku 

 

w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), w związku 

z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku Nr rej. OA-0140-13/19 z dnia 27 maja 2019 

roku o dokonanie przez Radę wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku,  

po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Na ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję 2020-2023 wybiera 

się Panią Justynę Staniszewską.   

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo do przesłania niezbędnych 

dokumentów Prezesowi Sądu Okręgowego w Płocku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 4. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  

w Gozdowie. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.  

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/75/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników 

do orzekania w sądach powszechnych.  

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy 

   /-/ Dariusz Śmigielski 

 



UZASADNIENIE 

 

31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych na lata 2016-2019. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,  

do końca października Rada Gminy musi dokonać wyboru ławników na następną kadencję,  

tj. na lata 2020-2023, w głosowaniu tajnym.  

Termin zgłaszania kandydatów upłynął 30 czerwca br. Zgłoszony został tylko jeden 

kandydat do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku. 

Powołany na sesji w dniu 21 czerwca 2019 roku Zespół dokonał analizy zgłoszeń  

i wyraził pozytywną opinię o zgłoszonym kandydacie. 

Ostateczny wybór ławnika należy do Rady Gminy, która powinna dokonać wyboru 

ławnika w głosowaniu tajnym, w liczbie ustalonej przez Sąd Okręgowy w Płocku.  

Zgodnie z art.164 §1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych "Listę wybranych 

ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2 - 4, rady gmin, które dokonały 

ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października." 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

   /-/ Dariusz Śmigielski 

 


