Projekt
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.), art. 162 § 9 oraz 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.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie:
1) ............................................przewodniczący zespołu;
2) ............................................zastępca przewodniczącego zespołu;
3) ............................................członek zespołu;
4) ............................................członek zespołu.
2. Zadaniem, zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie na Sesji Rady Gminy
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.
3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Wójt Gminy Wiązowna.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy Wiązowna do wystąpienia w imieniu Rady Gminy do
Wojewódzkiego Komendanta Policji z siedzibą w Radomiu w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na
ławników.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.
zm.) w art. 163 § 2 stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów na ławników sądów powszechnych, rada
gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na
ławników.
W celu dokonania wyboru ławników na nową kadencję 2020 - 2023, w terminie do 30 czerwca 2019 r.
przyjmowane były zgłoszenia od uprawnionych podmiotów tj. prezesów sądów, stowarzyszeń innych
organizacji społecznych i zawodowych, zarejestrowanych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii
politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących
stale na terenie gminy Wiązowna. Powołanie zespołu, który przedstawi radzie opinię o kandydatach umożliwi
jej dokonanie wyboru na ławników tych kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymogi
określone w ustawie.
Natomiast art. 162 § 9 przytoczonej ustawy nakłada na radę gminy obowiązek zasięgnięcia od komendanta
wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników stąd
potrzeba upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Wiązowna do wystąpienia w imieniu rady.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych po stronie budżetu gminy.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w tej sprawie.
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