UCHWAŁA NR IX/65/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół opiniujący kandydatów na ławników kadencji 2016 – 2019, zwany dalej
„Zespołem” w składzie:
1) Józef Łuszczek,
2) Eugeniusz Bieliński,
3) Zbigniew Kmiecik,
4) Maria Skowrońska,
5) Marek Dobrowolski.
2. Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 2. Zadaniem Zespołu jest ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady
Miejskiej w Mieszkowicach swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez
nich wymogów określonych w ustawie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mieszkowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Mieszkowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na
kadencję 2016-2019.
Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) Rada Miejska
w Mieszkowicach dokona wyboru ławników na kadencję 2016-2019 w głosowaniu tajnym w terminie do końca
października 2015 r.
Art. 163 § 2 tejże ustawy zobowiązuje radę miejską do powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na
ławników.
Zadaniem Zespołu, zgodnie z art. 163 § 2 ustawy, jest wypracowanie i przedstawienie na sesji rady opinii
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie pismem z dnia 12 maja 2015 r., znak: Adm-0130-6/1, skierowanym do
Rady Miejskiej w Mieszkowicach, zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Mieszkowice na
kadencję 2016-2019, w poniższych ilościach :
1) do Sądu Rejonowego w Szczecinie – Centrum w Szczecinie jednego ławnika do spraw pracy,
2) do Sądu Rejonowego w Gryfinie jednego ławnika do spraw rodzinnych.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu umożliwi rozpoczęcie prac przygotowawczych do wyboru
ławników.
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