Projekt
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2019
poz.506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.2019
poz.52)1) uchwala się co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół d/s opiniowania kandydatów na ławników w następującym składzie:
1. Justyna Bestry - Przewodnicząca
2. Franciszek Jagielski - członek
3. Monika Kwidzyńska - członek
4. Anna Paprocka - członek
5. Jolanta Rzeszotarska - członek
§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym stanowi § 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta GolubiaDobrzynia, przed przystąpuieniem do wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu na
kadencję 2020-2023, opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w GolubiuDobrzyniu, w szczególnosci w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów okreslonych w ustawie z dnia
27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Łukasz Pietrzak

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U z 2019r. poz.55, poz.60, poz.125)
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UZASADNIENIE
Pismem z dnia 22 maja 2019 r.( data wpływu) Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu określił liczbę trzech
ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich potrzbną Sądowi Rejonowemu w GolubuDobrzyniu na kadencję 2020-2023. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku. - Prawo o
ustroju sądó powszechnych, a w szczególności z art. 160 § 2 i art. 163 § 2 – wybory ławników

przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, m.in. 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 nałożonych na gminę w zakresie
wyboru ławników z terenu Gminy Miast Golub-Dobrzyń na nową kadencję 2020-2023
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