
UCHWAŁA NR XI/109/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego 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 z późn. zm.) oraz art. 160 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.)

Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się Zespół do opiniujący kandydatów na ławników z terenu Gminy Swarzędz do 
Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego w Poznaniu, w składzie:

1) Choryński Piotr - Przewodniczący Zespołu,
2) Buchholz Magdalena - Członek Zespołu,
3) Konys Wanda - Członek Zespołu,
4) Majchrzak Zygmunt - Członek Zespołu,
5) Matuszak Mateusz - Członek Zespołu,
6) Socha Maciej - Członek Zespołu.

§ 2. 

Zadaniem Zespołu jest ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na 
sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności 
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

§ 3. 

Zespół zostaje powołany na okres do dnia 30 października 2015 r.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały związana jest z procedurą wyboru ławników do
Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego w Poznaniu. Obowiązek ten
wynika wprost z art. 163 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca
2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.), który stanowi, że "Przed przystąpieniem
do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją
opinię i zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich
wymogów określonych w ustawie".
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