PROJEKT
UCHWAŁA NR …/…../2015
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia …………….. 2015 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 160 § 1, 163 , 164 § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, stwierdza się wybór
………………………………………...…….. na ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie
(imię/imiona, nazwisko)

na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
2. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, stwierdza się wybór
………………….…………….. na ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy- śoliborza w
(imię/imiona, nazwisko)

Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna do przekazania,
do końca października 2015 r, prezesom właściwych sądów niniejszej uchwały wraz z
dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
§ 3. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią integralną część uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Monika Płaszewska-Opalińska
/-/
radca prawny

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) nakazują by właściwe terenowo rady gmin dokonały
wyboru ławników do sądów powszechnych w ostatnim roku ich kadencji, najpóźniej
w miesiącu październiku. Tym samym, do końca października 2015 r., Rada Miasta Podkowa
Leśna musi dokonać wyboru ławników sądowych na lata 2016-2019. Wyboru dokonuje się
w wyniku głosowania tajnego.
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie pismem znak ADM-0131-5/15 z dnia 6 maja 2015 r.
poinformował o liczbie ławników wybieranych przez Radę Miasta Podkowa Leśna do
poszczególnych sądów, tj.:
- do Sądu Okręgowego w Warszawie – 1 osoba,
- do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – 1 osoba,
- do Sądu Rejonowego dla Warszawy-śoliborza w Warszawie z zakresu prawa pracy –
1 osoba.
W terminie do 30 czerwca 2015 r. uprawnione podmioty dokonały zgłoszeń kandydatów:
1) do Sądu Okręgowego w Warszawie – 2 kandydatów,
2) do Sądu Rejonowego dla Warszawy-śoliborza w Warszawie z zakresu prawa pracy –
1 kandydat.
Wszystkie zgłoszenia spełniały wymagania formalne:
Do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim nie zgłoszono Ŝadnego kandydata
na ławnika – o fakcie tym Prezes Sądu zostanie poinformowany po podjęciu uchwały
o wyborze ławników.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, Rada Miasta – po wysłuchaniu opinii Zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na temat kandydatów na
ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie – w terminie do końca października 2015 r. powinna dokonać wyboru ławników.
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