
UCHWAŁA NR XV/178/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję w latach 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 160, i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 52, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wybiera się następujące osoby na ławników do Sądu Okręgowego w  Toruniu:

1) Pana Andrzeja Jana Drozdowskiego;

2) Panią Alicję Marię Włudarską.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania listy wybranych ławników Prezesowi 
Sądu Okręgowego w Toruniu, najpóźniej do końca października 2019 r.

§ 3. Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 63  ust. 1  
Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 160 ustawy - 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.

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu pismem z dnia 20 maja 2019 r., znak: A-600-8/19, skierowanym do
Rady Gminy Lubicz, poinformował o liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy Lubicz do Sądu
Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Toruniu na kadencję 2020-2023:

1) 4 ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych;

2) 2 ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu w tym:

a) 1 do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich,

b) 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Do sprawowania funkcji ławnika zgłoszono trzy kandydatury - dwie do Sądu Okręgowego w Toruniu
i jedną do Sądu Rejonowego w Toruniu.

Zgodnie z art. 164 §1 w/w ustawy, rada jest zobowiązana w terminie do 31 października br. przekazać
prezesom właściwych sądów informacje o wybranych ławnikach.
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