
UCHWAŁA NR …/…./2019 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

 

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

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 52, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się zespół w składzie: 

1) ..........................................,  
(imię i nazwisko) 

2) ..........................................,  
(imię i nazwisko) 

3) ..........................................,  
(imię i nazwisko) 

 

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej, przed 

przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, opinii 

o zgłoszonym kandydacie, w szczególności w zakresie spełnienia przez niego wymogów określonych 

w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

 

§ 2. Powołany zespół dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym posiedzeniu, 

zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła Róża Popławska 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika 

 

 Na podstawie art. 160 § 1 Ustawy z dna 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady 

gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. 

 Stosowanie do art. 163 ww. Ustawy wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku 

kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów 

Rada Miejska w Gołdapi zobowiązana jest do powołania zespołu, który przedstawi na sesji Rady Miejskiej 

swoją opinię o zgłoszonym kandydacie, w szczególności w zakresie spełnienia przez niego wymogów 

określonych w ustawie.  

 

 

 


