Uchwała Nr VIII/81/2015
Rady Gminy Manowo
z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072) w
związku z art. 160, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku poz. 133 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią
Zespołu o kandydatach uchwala się, co następuje:

§ 1. Wybiera się na ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2016 –
2019 niżej wymienione osoby:
1.
2.

Janina Halina Łęgosz
Barbara Zmuda-Trzebiatowska

§ 2. Protokół z głosowania tajnego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3. Uchwałę przesyła się Prezesowi Sądu Okręgowego w Koszalinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Manowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Manowo.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do
sądów okręgowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów
– w głosowaniu tajnym. Liczbę ławników ustala kolegium Sądu Okręgowego.
Rada Gminy Manowo jest zobligowana do wyboru 3 ławników sądowych na
kadencję 2016 – 2019 spośród zgłoszonych kandydatów przez prezesów sądów,
stowarzyszenia, organizacje związkowe oraz co najmniej 50 mieszkańców mających czynne
prawo wyborcze.
Przed przystąpieniem do wyboru – Rada wysłuchuje opinii o zgłoszonych
kandydatach, przedstawionej przez powołany wcześniej Zespół.
Listę ławników wraz z ich danymi należy przesłać Prezesowi Sądu Okręgowego w Koszalinie
najpóźniej do 31 października 2015 roku.
Wykaz zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie:
Lp.
1.
2.

Imię (imiona) i nazwisko
Janina Halina Łęgosz
Barbara Zmuda-Trzebiatowska

Miejsce zamieszkania
Kretomino
Rosnowo

