UCHWAŁA NR XI/113/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2020-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się w wyniku głosowania tajnego wybór ławnika Marcina Jana Mainka do Sądu Okręgowego
w Gliwicach na kadencję 2020-2023.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) wybory ławników odbywają się najpóźniej w
październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska zapoznała się z opinią przedstawioną na
sesji w dniu 21 sierpnia 2019 r. przez zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, powołany
Uchwałą Nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r.
Po przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem głosowania
tajnego ustalonego w Statucie Gminy Toszek w wyborach ławników do sądów powszechnych istnieją
dwa rodzaje aktów. Pierwszy z nich realizuje się w głosowaniu tajnym poprzez oddanie głosów na
zgłoszonych kandydatów, a następnie ogłoszenia wyników przez komisję skrutacyjną. Jest to akt
podstawowy i decydujący o wyborze, natomiast dla zakończenia procedury wyborczej niezbędne jest
podjęcie formalnej uchwały o charakterze deklaratoryjnym, stwierdzającej wybór konkretnej osoby,
która otrzymała wymaganą liczbę głosów.
Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie rada
gminy jako organ kolegialny podejmuje swe rozstrzygnięcia w formie uchwały, zatem sam akt
głosowania, jako wyraz woli rady, jest niezbędnym warunkiem do sporządzenia jej struktury
formalnej w postaci dokumentu urzędowego.
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Toszku uchwały w
sprawie stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2020-2023.
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