
Projekt

z dnia 15 października 2019r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyboru ławników

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. 
poz. 506, 1309, i 1696), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 
z 2019 r. poz.52, 60, 125 i 1469) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w głosowaniu tajnym wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na 
kadencję 2020-2023 r.:

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

(imię, imiona, nazwisko)

2) .................................................... .

(imię, imiona, nazwisko)

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do przekazania listy wybranych ławników 
wraz z dokumentami o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U z 2019, poz.52 z późn. zm.) Prezesowi Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.52 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  ławników do
sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty
właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Liczba ławników na kadencję 2020-2023 wybieranych w Gminie Gogolin została określona przez Kolegium
Sądu Okręgowego w Opolu i wynosi 2 ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
Do dnia 30 czerwca 2019r. zgłoszone zostały dwie kandydatury na ławników.

Uchwałą Nr X/110/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. Rady Miejskiej w Gogolinie powołano zespół
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który dokonał analizy zgłoszeń w zakresie spełnienia przez
nich wymogów określonych w ustawie.

Zespół przeanalizował także informację z dnia 05.08.2019 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu,
która wpłynęła na wniosek Rady Miejskiej w Gogolinie zawarty w uchwale Nr XI/113/2019 w sprawie
zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Po przedstawieniu przez zespół na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie, wyboru ławników
dokonuje Rada Gminy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym
realizując ustawowy obowiązek przedkłada się projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję
od 2020 r. do 2023 r.
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