
 

 

UCHWAŁA NR IX/56/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 21 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników 

sądowych zgłoszonych na kadencję 2020 - 2023 

  

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych 

zgłoszonych na kadencję 2020-2023 w następującym składzie:  

1) Szeliga Sławomir - Przewodniczący 

2) Tomaszewski Ryszard - Członek   

3) Smoleński Leszek - Członek  

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do zwołania pierwszego posiedzenia 

zespołu. 

§ 2. Zadaniem Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych  

na kadencję 2020 – 2023 jest: 

1) dokonanie analizy zgłoszonych kandydatur na ławników, 

2) ustalenie i przedstawienie Radzie Gminy Gozdowo listy zgłoszonych kandydatów  

i opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia 

przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.  

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/62/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu 

do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych na kadencję  

2016 – 2019.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

     /-/ Dariusz Śmigielski 

 



UZASADNIENIE 

 

31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych na lata 2016-2019, 

w związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Płocku, działając w oparciu o art. 161  

§ 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

52 j. t.) zgłosił konieczność dokonania wyboru 1 osoby do orzekania w Sądzie Okręgowym 

w Płocku na kadencję 2020 – 2023.  

Wyboru ławników sądowych dokonuje Rada Gminy Gozdowo, najpóźniej do końca 

października 2019 r. Formę i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa Rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania  

z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru 

karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).  

Stosownie do art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, Rada Gminy Gozdowo przed przystąpieniem do wyborów ławników powołuje 

Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych na kadencję 2020 

– 2023, który przedstawi na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach,  

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

Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych 

na kadencję 2020 – 2023 dokonuje się w drodze uchwały rady gminy, zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym.  

Mając na względzie potrzebę zachowania ustawowych terminów oraz wykonania 

określonych czynności przedwyborczych, podjęcie niniejszej uchwały na sesji w miesiącu 

czerwcu 2019 r. jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

     /-/ Dariusz Śmigielski 

 


