
 

Uchwała Nr VIII  /36 / 2015 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 18 czerwca 2015r. 

w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów 

powszechnych na kadencję 2016-2019 

 

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j.: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się zespół do przedstawienia opinii Radzie Gminy Janowice Wielkie o zgłoszonych 

kandydatach na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 w składzie: 

1. Piotr Lesiński - Radny Rady Gminy Janowice Wielkie  
2. Miłosz Kamiński  - Sekretarz Gminy Janowice Wielkie 
3. Bogusława Nestorowicz - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej 

 

§ 2 

Celem zespołu jest przygotowanie oraz przedstawienie na sesji Radzie Gminy do dnia 31 października 

2015 r. opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników  do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i Sądu 

Okręgowego w Jeleniej Górze.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Art. 163 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów 

ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych 

kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Termin 

zgłoszeń kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2015 r., natomiast wybór ławników powinien 

wedle art. 163 § 1 powyżej przytoczonej ustawy zostać dokonany do dnia 31 października 2015 r. Z uwagi na 

kalendarz pracy Rady Gminy w okresie wakacyjnym, zasadnym jest powołanie zespołu w pierwszym możliwym 

terminie. 

Zespół opiniujący powinien zapoznać się ze zgłoszeniami dokonanymi w terminie, ich przyporządkowaniem do 

odpowiednich rodzajów sądów – w zgodzie z deklaracjami zainteresowanych i podmiotów popierających. W 

szczególności zespół powinien zapoznać się z dokumentami dotyczącymi zgłoszonych kandydatów, m.in. 

sprawdzić spełnienie ustawowych wymogów dotyczących ławników i złożenie wszystkich załączników 

określonych w art. 162 ww. ustawy, zapoznać się z opinią Komendanta Wojewódzkiego Policji na temat 

zgłoszeń oraz w porozumieniu z Wójtem Gminy opracować projekt uchwały Radzie Gminy w sprawie wyboru 

ławników. 

 


