
UCHWAŁA NR XII/101/2015
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133) Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W wyniku głosowania tajnego wybrani zostali do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na kadencję od 
2016 r. do 2019 r. na ławników:

1) Barbara Magdalena Michalska;

2) Bożena Magdalena Sitnik;

2. W wyniku głosowania tajnego wybrani zostali do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję od 2016 r. do 
2019 r. na ławników:

1) Agnieszka Ewelina Pietrzykowska;

2) Jan Mirosław Oksenfeld;

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.ustronie-
morskie.pl

 

Przewodniczący Rady

Bernadeta Borkowska
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UZASADNIENIE

W roku bieżącym upływa Kadencja ławników wybranych przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim na
Kadencję 2012-2015. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie wyborów w celu powołania nowych
osób do pełnienia funkcji ławników zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133) . Wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz
Rejonowego dokonuje w głosowaniu tajnym Rada Gminy najpóźniej w październiku roku kalendarzowego,
w którym upływa Kadencja dotychczasowych ławników.

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie w dniu 5 maja 2015 r. podał liczbę ławników, jaką powinna wybrać
Rada Gminy w Ustroniu Morskim na Kadencję 2016-2019:
do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu – 2 osoby
do Sądu Okręgowego w Koszalinie – 2 osoby

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 30 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 162 § 9 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych o zgłoszonych kandydatach zaciągnięto informacji od
organów policji. Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwałą nr VIII/81/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
powołała zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zespół przedstawił na sesji stanowisko
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie.

W związku z powyższym w głosowaniu tajnym dokonano wyboru ławników do Sądu Okręgowego w
Koszalinie oraz Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.
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