
UCHWAŁA NR X/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm)1) związku z art. 160 § 1 i 164 § 
1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 52 z późn. zm)2)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza się, że:

1) ławnikami do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zostali wybrani:

a) Jendrzejczak Sylwia Maria

b) Szafrańska Grażyna Zdzisłaswa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, którego 
upoważnia się do przesłania Prezesowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy listy 
wybranych ławników wraz z wymaganymi dokumentami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Janusz Wojtkowiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1309.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 
60, 125 i poz. 1469.
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UZASADNIENIE

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników

orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy i Sądzie

Rejonowym w Szubinie najpóźniej w październiku bieżącego roku winny się odbyć wybory

ławników na kadencję 2020 - 2023.

Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów

powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają

rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W wyznaczonym terminie tj. do 28 czerwca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Barcinie

wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na ławników:

1) do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zgłoszono 2 kandydatury - zgłoszeń dokonało
stowarzyszenie oraz 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze;

2)  do Sądu Rejonowego w Szubinie - nie zgłoszono kandydatur.

Po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów, zasięgnięciu

od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na

ławników i przeprowadzeniu głosowania tajnego w wyborach ławników oraz w świetle

przytoczonych przepisów, podjęcie uchwały jest obowiązkowe, zasadne i niezbędne.
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