
Uchwała Nr XVII/88/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 października 2015 roku 

 

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 160 §1,art. 162 §10, art. 163 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. 

zm.) 

                                                               Rada Gminy 

                                                      uchwala, co następuje: 

§ 1 

W wyniku głosowania tajnego na ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję 

2016-2019 wybrano Panią Annę Anielę Chojnicką, ur. 26.04.1952 r., córkę Władysława, zam. 

w Kosakowie. 

§ 2 

Stwierdza się pozostawienie zgłoszenia Pani Dominiki Elżbiety Gołębiowskiej na ławnika 

do Sądu Rejonowego na kadencję 2016-2019 bez dalszego biegu. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania listy wybranego ławnika 

prezesowi właściwego sądu, najpóźniej do końca października. 

 

§ 4 

Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Pismem z dnia 25 maja 2015 roku Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku 

zawiadomił Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo, że zgodnie z uchwałą Kolegium 

Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 maja 2015 roku, Rada Gminy Kosakowo na kadencję 

2016-2019 powinna wybrać następującą liczbę ławników: 

- do Sądu Rejonowego w Gdyni- 3, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy-3, 

- do Sądu Rejonowego w Wejherowie – 1. 

W związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawa o ustroju sądów 

powszechnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.), przed przystąpieniem do wyborów 

rada gminy powołała zespół, który przedstawił na Sesji Rady Gminy swoją opinię 

o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 

określonych w ustawie. 

W terminie ustawowym, tj. do dnia 30.06.br. do Rady Gminy Kosakowo wpłynęły 

dwa zgłoszenia dot. kandydatów na ławników. Pierwszy od Prezesa Sądu do Sądu 

Rejonowego w Wejherowie. Drugie zgłoszenie od osoby prywatnej do sądu rejonowego. 

Kandydatka na ławnika, zgłoszona do Sądu Rejonowego w Wejherowie, p. Anna 

Aniela Chojnicka spełnia warunki określone w art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.), a ponadto: 

nie zachodzą przesłanki negatywne wyłączające możliwość jej wyboru na funkcję ławnika 

wymienione w art. 159 w/w ustawy.   

Zgłoszenie drugiej kandydatki nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa 

w art. 162 § 2 i 4 ustawy z dnia 27  lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) 

W związku z powyższym Rada Gminy w Kosakowie wybrała na ławnika do Sądu 

Rejonowego w Wejherowie Panią Annę Anielę Chojnicką, która spełnia warunki dla jej 

wyboru. 


