PROJEKT
UCHWALA NR IX/.. ./2015
RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie

powołania zespołu

ds. opiniowania kandydatów na

ławników sądowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379,1072), art. 163 § 2
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 133, poz. 509) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1.

Powołuje

powszechnych w

się

zespół

ds. op1rnowama kandydatów na

ławników

sądów

składzie:

1....................................................... .

2.
3 ....................................................... .
4 ....................................................... .

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust.1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie
Gminy, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od
2016 r. do 2019 r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia
przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
podlega podaniu do publicmej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, a także zamieszczenie jej treści na stronie
internetowej www.kolbaskowo.pl
2.

Uchwała

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

RE
~ ·ER NT
~
B t Ozga

UZASADNIENIE:

Prezes Sądu Okręgowego w dniu 12.05.2015 r. wystąpił do Rady Gminy Kołbaskowo
o przeprowadzenie wyborów na ławników do orzekania w Sądach Powszechnych na kadencję
2016 -2019.
Powołany

przepis w podstawie prawnej uchwały stanowi, że przed przystąpieniem
do wyborów na ławników, które odbywają się najpóźniej w roku kalendarzowym, w którym
upływa kadencja dotychczasowych ławników, rada gminy powołuje zespół, który przedstawia
na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia
przez nich wymogów określonych w ustawie. Obowiązek podjęcia uchwały powołującej
zespół opiniujący kandydatów na ławników wynika z nałożonej na radę gminy delegacji
ustawowej, co czyni przedmiotową uchwałę za zasadną.

