UCHWAŁA Nr IX.70.2019
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2020 – 2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół w celu przygotowania wyboru ławników na kadencję 2020 –
2023 zwany dalej „Zespołem”.
§ 2. Przedmiotem działania Zespołu jest przygotowanie oraz przedstawienie Radzie
Gminy najpóźniej na sesji w miesiącu październiku 2019 r. opinii o kandydatach na
ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie.
§ 3. W skład Zespołu powołuje się:
1) p. Edmunda Cybulskiego – Sędzia Sądu Rejonowego w Złotowie jako
Przewodniczący Zespołu
2) p. Ewę Mreła – radną jako członek
3) p. Adama Tomaszewskiego – radnego jako członek
4) p. Annę Witkowską – radcę prawnego w Urzędzie Gminy jako członek
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX.70.2019
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2020 – 2023
Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych wyboru ławników dokonują rady
gmin w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych tym organom.
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu ustalił liczbę ławników, którzy mają być
wybrani przez Radę Gminy w Złotowie tj. 2 ławników do XIV Wydziału Cywilnego Sądu
Okręgowego w Poznaniu z/s w Pile, 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Złotowie, 1 ławnika
do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy.
Art. 163 § 2 – Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że przed przystąpieniem
do wyboru 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.

