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UCHWAŁA NR XVII/.../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 160, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) Rada Miasta Kościerzynana wniosek 
Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Kościerzynie na kadencję od 2020 r. do 
2023 r.:

1) ..................................;

2) ..................................;

3) ..................................;

4) ..................................;

5) ..................................;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie natablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta Kościerzyna, a także zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, natomiast w myśl art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) ławników do
sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty
właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Art. 163 ustawy stanowi, że wybory ławników odbywają
się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych
ławników, a przed przystąpieniem do wyborów 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. Zgodnie zaś z art. 164 § 1 ustawy listę wybranych ławników wraz
z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4, rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają
prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. Wobec powyższego podjęcie niniejszej
uchwały jest zasadne.
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