
UCHWALA NR Xf60/2015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 pazdziernika 2015 r. 

w sprawie wyboru lawnika do S~du Rejonowego w Plonsku na kadencj~ 2016-2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!:dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 160 § 1 oraz art. 163 i 164 § 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. Prawo 0 ustroju s,!:d6w powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z 
p6in. zm.), Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nastt(puje: 

§ 1 

Na lawnika do S,!:du Rejonowego w Ploilsku na kadencjt( 2016-2019 wybiera sit(, zgodnie z 
wynikiem tajnego glosowania, Pani,!: Izabelt( Annt( Cichock,!:. 

§2 

Zobowi,!:zuje sit( Przewodnicz'!:cego Rady Gminy do przekazania listy wybranego lawnika 
wraz z wlasciwymi dokumentami Prezesowi S,!:du Rejonowego w Ploilsku najp6iniej do 
koilca paidziemika 2015 roku. 

§ 3 

Protok61 z tajnego glosowania stanowi zal'!:cznik do uchwaly. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 

PRZEW YRADY 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 160. § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo 0 ustroju s,!-d6w 
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z p6in. zm.) lawnik6w do s,!-d6w okrygowych 
oraz do s,!-d6w rejonowych wybieraj,!- rady gmin, kt6rych obszar jest objyty wlasciwosci,!
tych s,!-d6w - w glosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu glosowania tajnego i dokonaniu 
wyboru przez Rady Gminy Baboszewo uzasadnione jest podjycie przedmiotowej uchwaly. 
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Zal,!cznik do uchwaly Nr Xl60/2015 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 paidziernika 2015r 

w sprawie wyborn lawnika 

na kadencjy 2016-2019 

PROTOKOL 
z ustalenia wynikow glosowania w wyborach lawnikow do 

s~du rejonowego w Plolisku sporz~dzony na sesji w dniu 30 paidziernika 2015 r. na kadencjft 
od 2016 r. do 2019 r. 

Komisja Skrutacyjna w skladzie: \ \' \ ~ t.L ,~. Ifi i ~ 
1) P dni K' .. Skru .. dn \t. \\ ')\)0\.'\ ~!I ~I ~I,\} ~k .~ . rzewo czq.cy orms]! tacy]ne] - ra Y . 1.}JM.J •.•.•.•. •.•• J:J .. ".;N~.\L~ ............ , 

~ , f' " r' ~~'y;' imi~,i nazwisko) 
2) czlonek Komisji Skrutacyjnej - radny .\.':~~\,.,~.~\ .. j:vQ\\j\~~ .... \ ... : ..... ; 

cz one orms]! cYJne] - ra y .. ! 1".~ .,.~J:-..! .. lW .... . Jk '-~~V.v.\ ... ......... ...... ........ ....... . 3) 1 kK ... Skruta .. dn \.}J: "\ ~~s.)rr,). ~:I\ r0 \ '1\ \"; ,k!\ 

po wyjyciu kart z urny i ich przeliczeniu stwier za, co nastypuje: 
1. L~czba radnych Rady Gminy ,Baboszewo obecnych na sesji uprawnionych do glosowania: 

.. tv.\ .... 
2. Na lawnik6w do Sq.du Rejonowego w Plonsku zgloszono kandydatury: 

1) Izabela Anna Cichocka 
(imiy, imiona i nazwisko) 

3. Liczba radnych, kt6rym wydano kLWY do glosowania: . A\) ..... 
4. Liczba kart wyjytych z urny J\\ .. , ilosc kart wyjytych z urny r6Zni siy od liczby os6b, 

kt6rym wydano karty do glosowania, przypuszczalnie z powodu 
............................ . ............ ........ .. .................................. . .. .... .. .................. . .. ............... 

5. Liczba kart niewaZnych .. C) .................................... . 
6. Liczba glos6w oddanych na kandydata: 

Izabela Anna Cichocka 
(imiy, imiona i nazwisko) At',,) 

a) za wyborem kandydata na lawnika ! lJi _. glos6w, 
b) przeciw wyborowi kandydata na lawnika .fL. glos6w, 
c) bez dokonania wyboru .~ .. glos6w; 
Wobec powyzszego, komisja skrutacyjna stwierdza, ze kandydat, Izabela Anna Cichocka 

uzyskal/nie uzyskal wiycej glos6w za wyborem niz przeciw wyborowi i zostal/nie zostal 
wybrany na lawnika do Sq.du Rejonowego w Plonsku. 

Ponadto Komisja stwierdza, ze podczas glosownia zaszly nastypujq.ce okolicznosci, kt6re 
mogly miec wplyw na waZnosc glosowania: .~ ......................................... ........... ... ..... .... . 

Na tym protok61 zakonczono i podpisano: 

1) Przewodniczq.cy Komisji Skrutacyjnej 

2) Czlonek Komisji Skrutacyjnej 

3) Czlonek Komisji Skrutacyjnej 

. ~Jt~~~\~~\J\~ 
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