
UCHWALA NR XII/ 79/2011 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 27 października 2011 roku 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu 

Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2012 - 2015 

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

sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Okręgowego w 

OSh"ołęce wybrana została następująca osoba: 

1/ Iwona Kluczek. 

§ 2. 

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego w 

Przasnyszu wybrana została następująca osoba: 

1/ Marek Clunielewski. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmish"zowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

iejskiej 

mgr inż. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o uSh"oju sądów 

powszeclu1ych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), ławników do sądów okręgowych i 

do sądów rejonowych w głosowaniu tajnym wybierają rady gmin, których obszar 

jest objęty właściwością tych sądów. 

Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce działając w oparciu o art. 161 § 1 i 2 

wyżej wymienionej ustawy pismem Nr Adm.0120-2j11 z dnia 13 maja 2011 roku 

wystąpił do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o przeprowadzenie wyborów 

ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Przasnyszu na 

kadencję 2012 - 2015. Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło dla Rady Miejskiej w 

Makowie Mazowieckim następujące liczby ławników: 

1. Sąd Okręgowy w OSh"ołęce 

Wydział I Cywilny - 5 

Wydział II Karny - 5 

Wydział Pracy i Ubezpieczel'i. Społecznych - 2. 

2. Sąd Rejonowy w Przasnyszu 

Wydział Rodzim1Y i Nieletnich -1. 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IXj57j2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. został powołany 

Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych i 

przedstawienia Radzie na sesji opinii o kandydatach na ławników. Posiedzenie 

Zespołu odbyło się w dniu 12 października 2011 roku na którym dokonano analizy 

złożonych dokumentów. Stwierdzono, że wszystkie wnioski ubiegających się o 

wybór na ławnika złożone zostały z zachowaniem ustawowego terminu tj. do dnia 

30 czerwca 2011 roku wraz z wymaganymi dokumentami. 

Zespół zaopiniował pozytywnie 2 zgłoszenia. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. 

r 
BURMI~TRZ MIASTA 

mgr Ja/~lkOWSki 


