
 

                                                                                                                             Projekt 

UCHWAŁA NR……/2019 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 1 października 2019 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo                 

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019, poz. 52 z późn. zm.), Rada Gminy Przemęt 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się na podstawie wyników tajnego głosowania, że na ławnika do Sądu    

       Rejonowego w Wolsztynie wybrana została: 

       ………………………………………………………………………… 

§ 2. Stwierdza się, że z powodu braku kandydatów nie wybrano ławnika do orzekania  

 

       z zakresu  Prawa Pracy do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

  do uchwały nr……./2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 października 2019 r.  

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.  

z 2019r. poz. 52, 60 i 125 ) art. 160 § 1 określa m.in., że ławników do sądów rejonowych 

wybierają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością tych sądów. Natomiast art. 163 

§ 1 tej ustawy stwierdza, że wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku 

kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.  

Rada Gminy Przemęt uchwałą Nr 79/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. powołała Zespół  

do  zaopiniowania kandydatów na ławników, który dokonał analizy złożonych dokumentów 

dotyczących kandydata na ławnika. Zespół zapoznał się z informacjami o kandydacie 

udzielonymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Po zapoznaniu  

z powyższymi informacjami Zespół opiniujący stwierdził, że kandydat spełnia wymogi 

określone w Ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Listę wybranych ławników Rada Gminy przekazuje właściwym prezesom sądów 

rejonowych, najpóźniej do końca października br. zgodnie z art. 164 § 1 powyższej ustawy. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 


