Projekt
z dnia 23 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR X/.........../2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
na kadencję 2016-2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.
poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 160, art.163§1 i art. 164 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133), po uzyskaniu informacji o kandydatach na ławników od
Komendanta Stołecznego Policji oraz opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych Rada
Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania:
1) na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach została wybrana Pani Zofia Wąsiewicz,
2) na ławnika do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim została wybrana Pani Hanna Zielińska.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania list wybranych ławników Prezesom
właściwych sądów, najpóźniej do końca października 2015r.
§ 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. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z
2015r. poz 133) Rada Gminy wybiera ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego.
Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach w dnia 18 maja 2015r. przekazał Przewodniczącemu Rady
Gminy informację o liczbie ławników, która powinna zostać wybrana do Sądu Okręgowego w Siedlcach i
Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim. Rada Gminy na VIII sesji w dniu 15 czerwca 2015r. powołała
zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Po wpłynięciu kandydatur na
ławników, Przewodniczący Rady Gminy wystąpił do Komendanta Stołecznego Policji o udzielenie
informacji o kandydatach. Na posiedzeniu w dniu 21 września 2015r. zespół ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych przeanalizował dokumentację dotyczącą kandydatów i stwierdził, że
zgłoszone kandydatury spełniają wszystkie wymogi ustawowe, w związku z tym pozytywnie zaopiniował
kandydatury.
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