
Uchwała Nr X/S4/IS

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 września 201Sr.

w sprawie wyboru lawników do Sądu Rejonowego w Opatowi e na kadencję 2016-2019

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późno zm.) oraz art.160 9 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz.133) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

9 1

Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w głosowaniu tajnym, ławnikiem do
Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencję 2016-2019 został wybrany:

Pan Kaczor Przemysław

~2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwaly powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Baćkowicach, który do
dnia 31 października 2015 roku prześle Prezesowi Sądu Rejonowego w Opatowi e listę
wybranych ławników wraz z dokumentami określonymi wart. 162 9 2-4 ustawy z dnia 27
lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz.133).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik - £;4
do Uchwały Nr ?':: ./ ./15
Rady Gminy w Ba~kolvicach
z dnia 2.O".t!:~M~!!-.u.-.{?:?.ll.f.?,-.

PROTOKÓŁ

spisany dnia ~:.~.: ...lP.~5." przez Komisję Skrutacyjną powołaną przez Radę

Gminy w Baćkowicach w sprawie wyboru lawników do Sądu Rejonowego w Opatowi e na

kadencję 20 I6-20 I9

Komisja Skrutacyjna wskladzie: .

I) .A~~1:l<ł Q)~9.tQ(-).~.t0 Przewodniczący

2) ..,T.P.!1?1P. JLrYB!...( Czlonek

3) ..B3ffi?f.~P: ~.6J(;!'.c.4~ , Czlonek

stwierdza, co następuje:

I.Obecnych uprawnionych do glosowania bylo ...A4 ..... radnych, oddanych glosów ...J~.....,
I. . h ~ IJ I' . . h Og osow waznyc ~J....,g osow mewaznyc .

2. Do wyborów zgloszono jednego kandydata na Imiejsce mandatowe.

3.Komisja po dokonaniu czynnoscl glosowania stwierdziła, że kandydat

.....1.I?,~J fP!!L :~£M~L ,otrzymał następującą ilość głosów:

a) "za" 1.Y głosów,

b) ." O ł'"przeCIW g osow,

) . h'''O ł'c "wstrzymującyc Się g osow

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza . że na lawnika do Sądu

Rejonowego w Opatowie został wybrany ?~~~~fq!--l @.CtQ.( .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący

Czlonek

Czlonek

J)~JWwId..!?¥.~ .
....~ff/. Q~~ .

.... :.!.\19j.S:!~~~.r;t;~~QPJ~ .


	00000001
	00000002

