
UCHWAŁA Nr ………. 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 11 sierpnia 2015 r. 

 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.)  

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Powołuje się zespół 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 

Radzie Gminy, przed przystąpieniem do wyborów ławników do orzekania w Sądzie 

Rejonowym w Żyrardowie na kadencję lat 2016-2019 opinii o zgłoszonych 

kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów 

określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

§ 2 

Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Wójt Gminy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 

poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy  

oraz zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.zabiawola.akcessnet.net oraz na stronie internetowej Gminy Żabia Wola: 

www.zabiawola.pl 

 

 

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/
http://www.zabiawola.pl/


UZASADNIENIE 

W związku z kończącą się w dniu 31 grudnia 2015 r. kadencją ławników,  

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku pismem z dnia 29 maja 2015 r. znak: OA-0140-3/15/5 

zwrócił się do Rady Gminy Żabia Wola z wnioskiem o dokonanie wyboru ławników na nową 

kadencję (lat 2016 - 2019) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.  

Zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) wybory ławników odbywają  

się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja 

dotychczasowych ławników.  

W myśl art. 163 § 2 w/w ustawy przed przystąpieniem do wyborów 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. 

W terminie zgłaszania kandydatów na ławników, który upłynął w dniu 30 czerwca 

2015 r. do Rady Gminy Żabia Wola wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na ławnika. 

Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu 

ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który zaopiniuje w/w zgłoszenie. 

 

 


