
UCHWAŁA NR XIV/171/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnicy na kadencję 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 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 i 164 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. z 2019r., poz. 52), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych, stwierdza się, 
że w głosowaniu tajnym na ławników do rozpatrywania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na 
kadencję 2020 – 2023, zostali wybrani:

1) ANNA EMILIA ZAGÓRSKA,

2) ANNA BARBARA LEMIECH.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady, którą zobowiązuje się do przekazania 
listyławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2 - 4 ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, Prezesowi Sądu Rejonowego w Oleśnicy, najpóźniej do 31 października 2019r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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UZASADNIENIE

Ustawa  z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze
zm.) w art. 163 stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów na ławników sądów powszechnych, które
odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja
dotychczasowych ławników, rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o
zgłoszonych kandydatach.W celu dokonania wyboru ławników na nową kadencję, w terminie do 30 czerwca
br. przyjmowane będą zgłoszenia od uprawnionych podmiotów tj. prezesów sądów, stowarzyszeń innych
organizacji społecznych i zawodowych, zarejestrowanych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem
partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Powołany Zespół, który przedstawi Radzie
opinię o kandydatach umożliwi jej dokonanie wyboru na ławników tych kandydatów, którzy w najwyższym
stopniu spełniają wymogi określone w ustawie.
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