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UCHWAŁA NR VIII/..../2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Na podstawie w sprawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r., poz.594), art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. z 2015r., poz. 133), Rada Gminy Stanisławów uchwala, następuje:
§ 1. 1. Powołuje sie Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
w następującym składzie:
1) ……………………………………
2) …………………………………..
3) ……………………………………
4) ……………………………………
5) ....................................................
2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy 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 Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kraszewski

Przygotowała:
Hanna Pietrzyk
insp. ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 161 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnyvch
ławników do sądów rejonowych i okręgowych wybierają rady gmin, których obszar jest opbjęty
właściwością tych sądów, zaś zgodnie z art. 163 § 2 przed przystąpieniem do wyborów ławników rada
gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w
szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.
W dniu 21 maja do Wójta Gminy wpłynęła informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach, że
Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach ustaliło na kadencję 2016-2019 następujacą liczbę ławników,
która winna zostać wybrana przez Radę Gminy Stanisławów:
1) do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim - 1 ławnik.
20 do Sądu Okręgowego w Siedlcach - 1 ławnik.
W związku z powyższym należy powołać zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
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