
UCHWAŁA NR  X/50/2015 

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 17 września 2015 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze 

 

Na podstawie art. 160 §  1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Po zapoznaniu się z opinią zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów 

powszechnych na kadencję 2016-2019, na podstawie ustalenia wyników tajnego głosowania 

ustalonych w protokole stanowiącym załącznik do uchwały, stwierdza się, że na ławnika Sądu 

Rejonowego w Jeleniej Górze wybrana została: 

 

1. Irena  Ewa Bajek. 

§ 2 

 

Po zapoznaniu się z opinią zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów 

powszechnych na kadencję 2016-2019, na podstawie ustalenia wyników tajnego głosowania 

ustalonych w protokole stanowiącym załącznik do uchwały, stwierdza się, że na ławników Sądu 

Rejonowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrane zostały: 

 

1. Teresa Janina Szkaradek – Roman, 

2. Krystyna Ignaciuk. 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

UZASADNIENIE 

 

 

Art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławników do 

sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością 

tych sądów – w głosowaniu tajnym. W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego na sesji Rady Gminy 

Janowice Wielkie wskazano osoby, których imiona i nazwiska zostały umieszczone w projekcie niniejszej 

uchwały. Niniejsza uchwała stwierdza dokonanie wyboru w głosowaniu tajnym. Opinię o kandydatach 

przedstawił zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. 

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr  X / 50/ 2015 

Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 17 września  2015 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  Jeleniej Górze 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ  

ustalenia wyników tajnego głosowania 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze 

 

W dniu 17 września 2015 r. podczas sesji Rady Gminy Janowice Wielkie przeprowadzono tajne 

glosowanie w celu wskazania kandydatów na ławników, których imiona i nazwiska miały znaleźć się 

w projekcie uchwały  Rady Gminy przygotowanej przez zespół ds. opiniowania kandydatów na 

ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.  

Głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna powołana przez Radę Gminy na sesji w dniu 17 

września 2015 r. w składzie:  

1. Piotr Lesiński, 

2. Sylwia Przedwojewska, 

3.Anna  Skotarek. 

 

W głosowaniu wzięło udział  11 radnych. 

 

W wyniku tajnego glosowania kandydaci do Sądu Rejonowego  uzyskali następującą liczbę głosów: 

 

1.  Irena Ewa Bajek:  

- glosy nieważne: 1 

- głosy ważne: 10, w tym: 7 głosów „za” i 3 głosy „przeciw”. 

 

W wyniku tajnego glosowania kandydaci do Sądu Rejonowego  do orzekania w sprawach z zakresu 

prawa pracy uzyskali następującą liczbę głosów: 

1.  Krystyna Ignaciuk:  

- glosy nieważne: 0 

- głosy ważne: 11, w tym: 9 głosów „za” i 2 głosy „przeciw”, 

 

2.  Teresa Janina Szkaradek-Roman:   

- glosy nieważne: 1 

- głosy ważne: 10, w tym: 8 głosów „za” i 2 głosy „przeciw”. 

 

Po ustaleniu wyników głosowania stwierdza się, że ławnikami Sądu Rejonowego na kadencję 2016-

2019 wybrano następujących kandydatów: 

1. Irena Ewa Bajek:    

Stwierdza się także , że ławnikami Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

na kadencję 2016-2019 wybrano następujących kandydatów:     

1.  Krystyna Ignaciuk:  

2.  Teresa Janina Szkaradek-Roman  

       

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Janowice Wielkie, dnia 17 września 2015 r. 

 

 

 

 

Podpisy Komisji Skrutacyjnej: 

 

 



 


