
PROJEKT 

 
UCHWAŁA Nr ……./2015   

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA  
z dnia …………………2015 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
do sądów powszechnych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz  art. 163 § 2 ustawy z dnia  
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ) 
Rada Miasta Podkowa Leśna  uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Powołuje  Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019  
do sądów powszechnych w składzie: 
 

1. ………………………………, przewodnicząca/-y Zespołu, 
   (imię, imiona, nazwisko)  

2. ………………………………., zastępca przewodniczącego Zespołu, 
   (imię, imiona, nazwisko)  

3. ………………………………., członek Zespołu, 
   (imię, imiona, nazwisko)  

4. ……………………………...., członek Zespołu, 
            (imię, imiona, nazwisko) 
5. (…). 

 
§ 2. Zadaniem Zespołu, którym mowa w § 1 jest przygotowanie i przedstawienie  
Radzie Miasta na sesji Rady Miasta Podkowa Leśna opinii o zgłoszonych kandydatach  
na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r., w szczególności  
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

 
§ 3. Zespół działa do czasu dokonania wyboru ławników przez Radę Miasta Podkowa Leśna. 
 
§ 4. Obsługę techniczna i administracyjną Zespołu zapewnia Burmistrz Miasta Podkowa 
Leśna. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie do projektu uchwały  
 

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych. 
 
 Rada gminy jest uprawniona do dokonania wyboru ławników do sądów powszechnych 
na kadencję trwającą cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano 
wyborów. W tym roku rady gmin będą wybierać ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 
Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie 
podaje liczbę ławników, których wyboru ma dokonać rada gminy najpóźniej do końca 
października danego roku.  

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, 
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu 
obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy 
dokonującej wyboru. Termin zgłoszeń kandydatów upływa 30 czerwca ostatniego roku 
kadencji. 
 W celu dokonania wyboru rada ze swego grona powołuje zespół, który przedstawia  
na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. 
 Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna został poproszony przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Warszawie o dokonanie wyboru ławników do:  
1. Sądu Okręgowego w Warszawie – w liczbie 1 osoby, 
2. Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – w liczbie 1 osoby, 
3. Sądu Rejonowego dla Warszawy-śoliborza w Warszawie z zakresu prawa pracy –  

w liczbie 1 osoby.  
 

W dniu 27 maja 2015 r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił informację  
o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019. 
Rada Miasta Podkowa Leśna powinna dokonać wyboru ławników do końca  
października 2015 r. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowa Leśna  

/-/ 
Renata Gabryszuk 

 


