
UCHWAŁA NR VIII/59/15  

RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM ŻY 

z dnia 29 października 2015 r. 

 

 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okr ęgowego w Toruniu na kadencję 2016-2019. 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  - Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz.133, 509, 694, 1066 i 1309)  uchwala 
się, co następuje:   

 

§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym ławnikiem Sądu Okręgowego w Toruniu do 

orzekania w sprawach cywilnych, z terenu miasta Chełmży wybrana została Pani Teresa 

Barbara Nowicka.      

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu  Rady Miejskiej Chełmży. 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
          

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały nr VIII/59/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015 r.  

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okr ęgowego w Toruniu  na kadencję 2016-2019. 

___________________________________________________________________________ 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) nakłada na radę gminy obowiązek wybrania ławników do 

sądów powszechnych. Stosownie do art. 160 § 1  ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych wybór następuje w głosowaniu tajnym spośród osób zgłoszonych przez 

prezesów sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na 

podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 

obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy 

dokonującej wyboru. Termin zgłoszenia przez uprawnione podmioty kandydatów upłynął 30 

czerwca b.r. Liczba ławników ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego dla Miasta 

Chełmży to  odpowiednio : 

- 1 ławnik do orzekania  w sprawach cywilnych  do Sądu Okręgowego w Toruniu, 

- 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich do Sądu Rejonowego w Toruniu.  

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, 

w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. 

Przed dokonaniem  wyboru ławników, stosownie do art. 163 § 2  ustawy - Prawo 

o ustroju sądów powszechnych, Rada Miejska Chełmży powołała zespół, który przedstawił 

swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich 

wymogów określonych w wyżej wymienionej ustawie.   

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 


