
UCHWAŁA NR IX/65/2019 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 19 sierpnia 2019 r. 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika 
do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję w latach 2020-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 160§1 i 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) i §51 Statutu Gminy Adamów wprowadzonego Uchwałą 
nr V/42/19 Rady Gminy Adamów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Adamów 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 3290 z późn. zm.), Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną celem wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu na 
kadencję w latach 2020-2023. 

§ 2. W skład Komisji wybiera się następujących radnych: 

1) Jacek Kuryło Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

2) Dariusz Komisarczuk Zastępca Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

3) Dariusz Sołtys członek Komisji Skrutacyjnej 

§ 3. Przedmiotem działania Komisji Skrutacyjnej jest: 

1) przygotowanie materiałów do przeprowadzenia wyborów na ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu; 

2) przeprowadzenie głosowania; 

3) sporządzenie protokołu i ustalenie wyników wyborów; 

4) ogłoszenie wyników wyborów Radzie Gminy Adamów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

lomasz Michałuszko 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr IX/65/2019 Rady Gminy Adamów 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w 

sprawie wyboru ławnika 

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że 

rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje 

do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

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

powszechnych ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych 

wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów -

w głosowaniu tajnym. Rada Gminy Adamów dokonuje wyboru ławnika do Sądu 

Okręgowego w Zamościu na kadencję w latach 2020-2023 w głosowaniu tajnym. W 

celu sprawnego przeprowadzenia głosowania należy powołać komisję skrutacyjną 

i wyznaczyć jej zadania. 

Z uwagi na powyższe zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w tej sprawie. 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 
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Tomasz Michaluszko 


