
 

 
UCHWAŁA Nr 96/XVIII/2012 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r.  
zgłoszonych w wyborach uzupełniających 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 159  z późn. zm.) oraz  art. 163 § 2 ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 98 
poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych  
na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających w składzie: 
 

1. Anna Łukasiewicz, 

2. Jarosław Chrzanowski,  

3. Helena Skowron,  

4. Grzegorz Smoliński, 

5. Adam Krupa.  

§ 2. 

 
Zadaniem Zespołu, którym mowa w § 1. jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta 
na sesji Podkowy Leśnej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów 
powszechnych w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 
od 2012 r. do 2015 r., w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.). 

 
§ 3. 

 
Zespół działa do czasu dokonania wyboru ławników przez Radę Miasta Podkowy Leśnej. 

 
§ 4. 

 
Obsługę techniczna i administracyjną Zespołu zapewnia Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej 
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 



 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr 96/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  

do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. 
zgłoszonych w wyborach uzupełniających 

 
 

 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Przewodniczącego Rady 

Miasta Podkowy Leśnej o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do sądów 

powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r.: 

� 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie, 

� 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-śoliborza w Warszawie, Sądu Pracy  

i Ubezpieczeń Społecznych. 

Uprawnioną do dokonania wyboru ławników do sądów powszechnych jest rada gminy. 

Procedura wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych jest taka sama  

jak podczas wyborów, które odbywały się do końca października 2011 r. 

Zadaniem rady gminy jest powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów  

na ławników do sądów powszechnych, który oceni zgłoszenia kandydatów na ławników  

w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.  

Do 2 marca 2012 r. do Rady Miasta Podkowy Leśnej wpłynęły 4 zgłoszenia 

kandydatów na ławników, tj. Ewy Jankowskiej, GraŜyny Wizner, ElŜbiety Wolskiej-Zdunek  

i Romana Zdunek. 
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Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 
 

 

 
 
 


