UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2020-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.,
poz. 506) w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2019r., poz. 52 z późn. zm.)
Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu
Rejonowego w Tarnowskich Górach kadencji 2020-2023, zwany dalej Zespołem.
§ 2. 1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Radzie Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie - Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1, Zespół przygotuje do dnia ................ 2019 roku i przedstawi ją na najbliższej
po tym terminie sesji Rady Miasta.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) ........................................................
2) ........................................................
3) ........................................................
4) .........................................................
5) .........................................................
6) ........................................................
7) ........................................................
8) .........................................................
9) .........................................................
10) .......................................................
2. Powołany Zespół wyłoni ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zespołu na swoim
pierwszym posiedzeniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zespołu.
§ 5. Obsługę techniczną i administracyjną Zespołu zapewnia Sekretarz Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 59042F94-5D87-4CAA-9E37-F6D27E69709F. Projekt

Strona 1

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
kadencji 2020-2023
Dnia 1 stycznia 2020r. rozpocznie się nowa czteroletnia kadencja ławników. Procedura dotycząca
wyborów ławników została uruchomiona w maju br. Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach (zgodnie z art.
161 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych) pismem znak: Adm.-0130-4/19 z dnia 26 kwietnia
2019r. podał liczbę ławników, jaką Rada Miasta na obowiązek wybrać.
W związku z powyższym, Rada Miasta wybierze 3 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w
Gliwicach oraz 4 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, w tym w sprawach
z zakresu prawa pracy - 2 ławników.
Zgłoszenie kandydatów na ławników są przyjmowane do 30 czerwca 2019r. Wybory ławników
muszą odbyć się najpóźniej w październiku br., zgodnie z art. 163 § 2 ww. ustawy, przed przystąpieniem do
wyborów ławników, rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o
zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w
ustawie. Ustawa nie precyzuje składu osobowego zespołu, ani w zakresie ilości osób, ani ich kwalifikacji.
Proponuje się więc, uznając za najbardziej zasadne, by zespół składał się z radnych. W niniejszym projekcie
przedstawiono także propozycję terminu na wydanie opinii o kandydatach - wrzesień br., a także
zaproponowano, by przedmiotowa opinia została przedstawiona Radzie na sesji wrześniowej.
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