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UCHWAŁA NR YII/57/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2019 r. póz. 52, póz. 55, póz. 60 i póz. 125) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie:
1) Ewa Milczek - przewodniczący zespołu;
2) Maciej Banaś - zastępca przewodniczącego zespołu;
3) Paweł Kubiak- członek zespołu;
4) Martyna Grzeczka - członek zespołu.
§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w §1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej, przed
przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020r. do 2023r., opinii
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 52, póz. 55,
póz. 60 i póz. 125).
§ 3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Łabiszyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej
www.bip.labiszyn.pl
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Uzasadnienie
Uchwała jest wykonaniem obowiązku ustawowego zawartego w art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Z dniem 31 grudnia 2019r. kończy się kadencja ławników do sądów powszechnych. Przed wyborem
ławników na nową kadencję 2020-2023 rada gminy dokonuje określonych czynności sprawdzających, czy
każdy z kandydatów spełnia wymogi określone w ustawie. W imieniu Rady, czynności tych powinien
dokonać zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, powołany przez nią zespół.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
i
Teresa Paliwoda

Id: 4EAFDCC9-4054-43 OC-ABFD-914D5A3 CDA7F. Podpisany

Strona l

