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  UCHWAŁA NR …/…./….. 

RADY MIASTA RADYMNA  

z dnia………………. 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

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

gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506 art. 163 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), Rada Miasta Radymna  

uchwala, co następuje: 

§1. 1. Powołuje się zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników zwany dalej 

„Zespołem” w składzie: 

1. …………………………………. Przewodniczący Zespołu, 

2. …………………………………. Zastępca Przewodniczącego Zespołu, 

3. …………………………………. Członek Zespołu, 

4. …………………………………. Członek Zespołu 

 

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa jest przygotowanie i przedstawienie Radzie,          

przed przystąpieniem do wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu na kadencję 

2020 – 2023 roku, 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. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta, a także zamieszczenie w biuletynie informacji 

publicznej Urzędu. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

      Rady Miasta Radymna 

 

 Andrzej Pacek 

 

Uzasadnienie: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów w art. 163 §2 

stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów na ławników sądów powszechnych, 

odbywających się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa 

kadencja dotychczasowych ławników, Rada Miasta Radymna powołuje zespół, który 

przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach w szczególności w zakresie 

spełnienia przez nich wymogów określonych  w ustawie. Kadencja osób aktualnie pełniących 

funkcję ławników wygasa 31 grudnia 2019 roku. 

Powołanie Zespołu, który przedstawi Radzie Miasta Radymna swoją opinię o kandydatach, 

umożliwi jej dokonanie wyboru na ławników osób, które w najwyższym stopniu spełnią 

wymogi stawiane ławnikom. W świetle przytoczonego art. 163 §2 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, podjęcie przez Radę Miasta Radymna uchwały 

powołującej zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników jest obowiązkowe. 


