UCHWAŁA NR 0007.66.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) i 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.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół w składzie:
1) Henryk Góralczyk - przewodniczący;
2) Ewa Wójtowicz - zastępca przewodniczącego;
3) Adam Majchrzak - członek;
4) Agata Szyszymar - członek;
5) Paweł Wikiera - członek.
2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej
w Czerwieńsku, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020 2023, opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Czerwieńska.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej:
www.bip.czerwiensk.pl.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 55, 60 i 125.
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Uzasadnienie
Na postawie przywołanego w podstawie prawnej art. 163. ust. 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
przed przystąpieniem do wyborów ławników, rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady swoją
opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie. Rada Miejska w Czerwieńsku, na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, najpóźniej
w październiku br. dokona wyboru (w głosowaniu tajnym): 3 ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
(do I Wydziału Cywilnego i II Wydziały Karnego) i 2 ławników do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze (do IV
Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Ławników sądowych wybiera się na kadencję w latach 2020 - 2023.
Opracował: Paweł Wikiera
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