,
UCHWAŁA

Nr XI/82/19

WŁOCLA WEK

RADY GMINY

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję

2020 - 2023.

samorządzie

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

gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz arf. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125)
Rada Gminy

Włocławek

uchwala, co

Powołuj e si ę zespół

§ l. l.

ds. zaopiniowania kandydatów na

- przewodni czący

1) Zofia Baranowska
2)

Bogu sł aw Wrocławski

- zastępca

3)

Elżbi eta

- czło nek

Sadowska

-

5) Małgorzata Świderska

- członek

Gminy

zespołu,

przed

kade ncję

speł n ienia

Prawo o ustroju

zespołu ,

przewodn i czącego zespołu,

zespołu,

zespołu .

przystąp i eni em

do

wyborów

okreś l onych

wi ado mości

Urzędu

i admi ni stracyj ną zespołu zapewnia Wójt Gm iny

wchodzi w

Włocławek

szczegó l ności

w

powszechnych.

życie

w sposób zwyczajowo

Gminy

sądów

do

w ustawie z dnia 27 lipca 200 l r.

§ 2. Wykonanie uch wały powierza się Wójtowi Gminy

Uch wała

ławn i ków

2020 - 2023 opinii o kandydatach, w

przez nich wymogów

sądów

Obsługę techniczną

§ 3.

kadencję

o którym mowa w ust. l jest przygotowanie i przedstawienie Radzie

Wł ocławek ,

powszechnych na
zakresie

na

czł onek zespołu,

4) Janusz Nowok

2. Zadaniem

ławn i ków

składzie:

2020 - 2023 w

3.

następuje:

z dniem

przyjęty,

podj ęci a

Włocławek.

Włocławek .

i podlega podaniu do publicznej

tj. poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń

oraz zam ieszczeniu w BIP.
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Uzasadnienie:

Pi smem z dnia 20 maJa 20 19 r. Wiceprezes
po i nformowała Urząd
iż

Sądu Okręgowego

Kolegium

sądowych

- do

oraz

Przewodni czącego

Włocławku ustaliło

we

we

Włocławku

Rady Gminy

Włocławek,

następującą

l iczbę ławników

wybieranych w bieżącym roku na kadencję 2020 - 2023:

Sądu Okręgowego

i Ubezpieczeń

Włocławku

we

14 osób, w tym l osoba do

Sądu

Rejonowego we

po informował Przewodnjczącego

Okręgowego

Wydzi ału

Pracy

Społecznych.

Natom iast Prezes
20 19 r.

Włocławek

Gminy

Sądu Okręgowego

we

Włocławku, równ i eż

pismem z dnia 16 maja

Włocławek, że

Rady Gminy

Kolegium

Włocławku ustaliło następującą l iczbę ławników sądowych

Sądu

wybieranych

w b ieżącym roku na kadencj ę 2020 - 2023:
- do

Sądu

Rejonowego we

Włocławku

IV

Wydzi ał

Pracy i

Ubezpieczeń Społecznych

-

osoba.
Zgodnie z

treścią

powszechnych przed

art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju

przystąpi eni em

zadaniem jest przedstawien ie radzie gminy, przed
sądów

powszechnych na

w zakresie

spełnienia

kadencję

powołuj e zespół,

do wyborów rada gminy
przystąp i eni em

do wyborów

2020 - 2023 opinii o kandydatach, w

przez nich wymogów

określo nych

sądów

którego

ławników

do

szczegó lności

w ustawie z dn ia 27 lipca 200 l r.

Prawo o ustroj u sądów powszechnych.
Wybory

przygotowują

gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji

rządowej .

Przeprowadzenie wyborów nie powoduje dodatkowych skutków finansowych
w budżecie Gmi ny
Mając

Włocł awek.

na uwadze

powyższe podjęc i e uchwały

jest w

pełn i

uzasadnione.
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