Uchwała Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2015 r.
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
w następującym składzie:
1) ……………………………………
2) …………………………………...
3) …………………………………...
4) ........................................................
5) ........................................................
2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej Kościana opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie na kadencję 2016-2019, w szczególności
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
3. Powołany zespół dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym posiedzeniu,
zwołanym przez Przewodniczącego Rady.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Potrzeba podjęcia uchwały.
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów okręgowych oraz
do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.
31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych na lata 2012-2015.
Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło, że do Sądu Rejonowego w Kościanie na kolejną
kadencję 2016-2019 wybranych przez Radę Miejską Kościana ma być 8 ławników.
Mając na względzie potrzebę zachowania ustawowych terminów oraz konieczność wykonania
określonych czynności przedwyborczych, podjęcie niniejszej uchwały na sesji Rady Miejskiej
Kościana w czerwcu 2015 r. jest zasadne.
Stan faktyczny.
30 czerwca br. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Zgłoszenia kandydatów na ławników podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany w tym celu
przez Radę Miejską.
Stan prawny.
Podstawą podjęcia uchwały jest art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych, stanowiący, że „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”.
Skutki finansowe.
Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych.
W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie projektu uchwały.
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