
Uchwała Nr XI/98/2015
Rady Gminy Masłów

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w  sprawie  powołania  Zespołu  do  spraw  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 jednolity

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo

o ustroju  sądów powszechnych (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015 r.,  poz.  133,509 i  1433)  Rada Gminy Masłów

uchwala, co następuje:

§ 1.

1.  Powołuje  się  Zespół  do zaopiniowania  kandydatów na ławników  do Sądu Okręgowego w Kielcach i  Sądu

Rejonowego w Kielcach, w skład którego wchodzą: 

1) radny Mirosław Januchta

2) radny Ryszard Filipowicz 

3) radny Zbigniew Bujak 

4) radny Wojciech Piwko  

5) sołtys Jan Sobecki

 2.  Zadaniem  Zespołu  jest  przedstawienie  radzie  opinii  o  zgłoszonych  kandydatach  na  ławników  do  sądów

powszechnych,  w  szczególności  w  zakresie  spełnienia  przez  nich  wymogów  określonych  w  ustawie.

czynności sprawdzających, czy każdy z kandydatów spełnia warunki wymagane przepisami ustawy z dnia 27

lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 3.  Powołany Zespół dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez

Przewodniczącego.

 4. Przedstawienie  kandydatów na ławników winno nastąpić  na sesji  Rady Gminy,  nie  później  niż  do końca

października 2015 roku.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



Uzasadnienie do uchwały Nr XI/98/2015
Rady Gminy Masłów

z dnia 25 czerwca 2015 roku

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

Zgodnie z art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.) oraz art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów

powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 133,509 i 1433)  obowiązkiem Rady Gminy jest powołanie

Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu jest dokonanie czynności sprawdzających, czy

każdy  z  kandydatów  spełnia  warunki  wymagane  przepisami  wspomnianej  ustawy.  Powyższa  opinia  jest

przedstawiana Radzie i na jej podstawie dokonuje się wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję

2016 – 2019. 

 Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


