UCHWAŁA Nr VII/63/19
RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU
z dnia 17 czerwca 2019r.
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z póżn. zm.)
Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Biskupcu na kadencję 2020 – 2023, w następującym składzie:
1. Iwona Banach
2. Dariusz Białousz
3. Zbigniew Drozdowski
§ 2. Zespół, o którym mowa w § 1. przedstawi Radzie Miejskiej w Bisztynku na sesji swoją
opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez
nich wymogów określonych w ustawie.
§ 3. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania wyboru ławników przez Radę Miejską w
Bisztynku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania
kandydatów na ławników.
W związku z upływającą kadencją ławników wybranych w 2015r. przepisy ustawy z
dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych określają, by właściwe terenowo
organy gminy dokonały wyboru ławników na kadencję 2020-2023 najpóźniej do końca
października roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Zgodnie z art. 163 § 2 w/w ustawy przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje
zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach w szczególności w
zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Należy podkreślić, że zespół
ten dokonuje wyłącznie oceny zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym oraz oceny
kandydatów pod względem spełnienia przez nich ustawowych przesłanek wymienionych w
art.158 i 159 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Proponuje się do składu
Zespołu - przedstawiciela Urzędu, przedstawiciela Policji oraz przedstawiciela Rady oraz
radnego.
Na podstawie art. 161 § 1 i 2 ustawy Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie pismem z
dnia 21 maja 2019r. zawiadomił, że Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu
w dniu 13 maja 2019r. ustaliło liczbę ławników, którzy winni być wybrani przez Radę
Miejską w Bisztynku na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Biskupcu w ilości 2
ławników. Termin składania zgłoszeń wraz z niezbędnymi, określonymi w ustawie,
dokumentami upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

