UCHWAŁA NR XIV/80/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 września 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 (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 133 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów i po przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu tajnym
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
1) Małgorzata Pelagia Losa
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do przekazania listy wybranego ławnika do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) wybory ławników odbywają się najpóźniej
w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska zapoznaje się z opinią zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników powołanego Uchwałą Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w
Toszku z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zespół

przedstawia

swoją

opinię

o

zgłoszonych

kandydatach

na

sesji

rady,

w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Po przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu tajnym, zgodnie z ustalonym regulaminem
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych rada stwierdza w drodze uchwały wybór
ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach.
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