
                                     Projekt  

                                                                                                        

Uchwała Nr …. / …. / 2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 31 lipca 2019 roku 

 

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów 

na ławników sądowych. 

 

 

    Na podstawie 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.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada 

Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się Zespół do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników 

do Sądu Rejonowego w Opatowie oraz do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do 

orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020 - 2023. 

 

§ 2 

 

W skład Zespołu powołuje się następujące osoby : 

 

1. Pan radny Andrzej Żychowski  -  Przewodniczący Zespołu 

2. Pan radny Stanisław Wysopal -  Zastępca Przewodniczącego Zespołu 

3. Pan radny Marek Rysiak  -  Sekretarz Zespołu 

 

§ 3 

 

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Opatowie 

swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie 

spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych. 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opatowie. 

 

§ 5 

 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie  

    Miasta i Gminy w Opatowie. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy 

Prezentujący projekt uchwały w imieniu projektodawcy:  

Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego 

 



 

 
Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały Nr …./…../2019 Rady Miejskiej w Opatowie  

z dnia 31 lipca 2019 roku 

 

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów 

na ławników sądowych. 

 

 

    Wybory ławników przeprowadzają rady gmin  na podstawie ustawy z dnia  27 lipca 

2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. 

zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku   

w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy 

zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. z 2011r.   

Nr  121, poz. 693).     

    Z dniem 31 grudnia 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych 

wybranych przez Radę Miejską w Opatowie w dniu 18 września 2015 roku.  

    Liczbę ławników, którzy winni być wybrani przez Radę Miejską w Opatowie na 

nową kadencję 2020 – 2023 do końca października 2019 roku określił Prezes Sądu 

Okręgowego w Kielcach pismem znak: Adm-510-2/19 z dnia 30 maja 2019 roku. 

    Rada Miejska w Opatowie, realizując zapisy ustawy p.u.s.p na sesji Rady w dniu  

31 lipca 2019 roku powoła Zespół do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów 

na ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie i do Sądu Rejonowego w Sandomierzu 

do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020 – 2023. 

    Powołany Zespół wypracuje i przedstawi Radzie Miejskiej w Opatowie swoją 

opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników przed przystąpieniem do ich wyboru, 

w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

 

 

    
Opracowała: 

Teresa Głąb 


