
UCHWAŁA NR XIII/108/19
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na 
kadencję 2020 – 2023 w wyborach uzupełniających.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz. 506), w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 2019r. poz. 52 z późń. zm.) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gorzowie 
Wlkp. na kadencję 2020 – 2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających w składzie:

1. Bożena Adamczak

2. Roman Leśnicki

3. Andrzej Korona

2. Zadaniem Zespołu o którym mowa w ust. 1 jest przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych 
kandydatach na ławników w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 
2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

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 
Kłodawa

Andrzej Stanisław Korona
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 listopada 2019r. (A. 0150 – 3/19) Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
zwrócił się z prośbą o pilne dokonanie wyborów uzupełniających na ławników na kadencję 2020 – 2023 do
Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lipca 2001r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności z art. 160 § 2 i art. 163 § 2 – wybory ławników
przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przed przystąpieniem do
wyborów ławników rada gminy ma obowiązek powołać zespół, który przedstawia na sesji opinię
o zgłoszonych kandydatach na ławników. Niniejsza uchwała tworzy warunki dla realizacji obowiązków
w zakresie wyboru ławników z terenu Gminy Kłodawa na kadencję 2020 – 2023.
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