
UCHWAŁA NR XII/96/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.),  art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. –  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 133 j.t.) Rada Miasta Sandomierza u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje sie Zespół d.s. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, 
w następującym składzie:

1. Andrzej Bolewski

2. Wojciech Czerwiec

3. Piotr Majewski

4. Janusz Czajka

5. Wiesława Sabat

2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów 
powszechnych, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

3. Powołany zespół dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez 
Przewodniczącego Rady.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza

Robert Pytka
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UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja osób wybranych na ławników sądowych.

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, znak: Adm-510-4/15 z dnia 27 maja 2015 r.

stosownie do art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych

( Dz. U. 2015 r., poz. 133 j.t.) Rada Miasta Sandomierza dokona wyboru ławników na nową kadencję,

do następujących sadów:

1.Do Sądu Okręgowego w Kielcach - 2 ławników,

2. Do Sądu Rejonowego w Sandomierzu - 16 ławników, w tym 6 ławników do orzekania z zakresu prawa

pracy.

Zgodnie z powyższym, Rada Miasta Sandomierza uruchomiła procedurę zgłaszania kandydatów na ławników.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku. Przed przystapieniem do wyboru

ławników zgodnie z art. 163 § 2 w/w ustawy, Rada Miasta powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady

Miasta swoja opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów

określonych w ustawie.

Mając na uwadze powyższe, przedkładam stosowny projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
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