
                                                                                                                
Uchwała Nr XVI/78/2011 

Rady Miejskiej w Głuszycy 
 

z dnia 28 października 2011r 
 
 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. 
 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r  Nr 142,   poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.160 § 1 i art.164 § 1 ustawy 
 z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r Nr 98 poz. 1070 
z późn.zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje : 
 
 
 § 1. Po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 
stwierdza się , Ŝe w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na 
kadencję 2012-2015 zostali wybrani : 
-do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy : 
 
1. Barbara Danuta Malinowska 

2. Jadwiga Wasilewska-Drąg 

- do orzekania w  sprawach rodzinnych i nieletnich : 
 
1. Małgorzata Agnieszka Kalinowska 

2. Barbara Renata Obrzanowska 

 
 § 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszej uchwały. 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
 w Głuszycy, którego zobowiązuje się do przekazania list wybranych ławników wraz 
dotyczącymi ich danymi Prezesowi Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w nieprzekraczalnym 
terminie do końca  października 2011r. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr XVI/78 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011r 
 
 
Wybór ławników naleŜy do kompetencji Rad Gmin, które dokonują wyboru spośród 

kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 upłynął w dniu  

30 czerwca 2011r. W ustawowym terminie zgłoszono 6 kandydatów na ławników. 

Rada Miejska w Głuszycy po zapoznaniu się z opinią zespołu Opiniującego kandydatów na 

ławników stwierdza wybór ławników w głosowaniu tajnym w liczbie podanej przez Prezesa 

Sądu Okręgowego w Świdnicy tj. w liczbie 4 w tym  2 do Wydziału Pracy i 2 do Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich  w  Sądzie  Rejonowym  w Wałbrzychu. 

W tym teŜ celu Rada Miejska zgodnie ze Statutem Gminy Głuszyca powołuje Komisję 

skrutacyjną, która realizuje zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów 

szczegółowo określone w statucie. 

Ponadto na Radach Gmin ciąŜy obowiązek przesłania list wybranych ławników wraz z 

danymi ich dotyczącymi prezesom sądów, dla wykonania tego zadania. Projekt uchwały 

zawiera upowaŜnienie dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy 


