
 
 

Uchwała Nr XII/89/15 
Rady Gminy Santok 
z dnia 27.10.2015r. 

 
 
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 

na kadencję 2016-2019.  
 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 160 § 1 ustawy z 
dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 
2015r., poz.133), po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., oraz po 
zapoznaniu się z protokołem komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych 
wyborów tajnych  
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu 
Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wybrane zostały następujące osoby: 

1. Pani Maria Kiljańska 
2. Pani Ewa Rudnicka 
3. Pani Leokadia Siede 

 
§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Santok, którego zobowiązuje się do przekazania listy wybranych ławników 
wraz z dotyczącymi ich danymi Prezesowi Sądu Okręgowego w Gorzowie 
Wlkp., w nieprzekraczalnym terminie do końca października 2015r.   
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Damian Kochmański 
 
     

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 133), ławników do sądów okręgowych oraz sądów 
rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w 
głosowaniu tajnym. Zgodnie z informacją otrzymaną od Prezesa Sądu Okręgowego w 
Gorzowie Wlkp., Rada Gminy Santok powinna wybrać 3 osoby na ławników do Sądu 
Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wszystkie zgłoszenia na ławników zostały sprawdzone 
pod względem formalnym w dniu 12.10.2015r. przez Zespół powołany przez Radę Gminy 
Santok. Zgodnie z art. 162 § 9 wystąpiono również o opinię na temat kandydatów na 
ławników do Komendanta Wojewódzkiego Policji. 


