
UCHWAŁA NR XIV/167/2019
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego 
w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 160 § 1, art. 163 § 1 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm. ), 
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, dokonano wyboru 
ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu na lata 2019 - 2023:

1. Graczyk Anna Małgorzata
2. Kantorska Maria Regina
3. Kasprzyk Katarzyna
4. Kowalak Piotr
5. Kurzawa Dariusz
6. Szott Michał
7. Wiczyńska Jadwiga
8. Wolska Małgorzata

§ 2. 

Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, dokonano wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na lata 2019 - 2023:

1. Jurkiewicz – Świątek Alicja
2. Kapturska Danuta
3. Kustosik Damian
4. Wojciechowski Janusz

§ 3. 

Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, dokonano wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy na lata 2019 - 2023:

1. Blige Małgorzata

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Rada Miejska w Swarzędzu, zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
z dnia 21 maja 2019 r., znak A-0131-9/19, może wybrać na czteroletnią kadencję
przypadającą na lata 2019 - 2023, 9 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, 5 ławników
do Sądu Rejonowego w Poznaniu i 3 ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Działając na podstawie art. 163 § 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 t.j.)
Rada Miejska w Swarzędzu uchwałą nr IX/139/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. powołała
zespół opiniujący kandydatów na ławników. Ponadto Rada Miejska w Swarzędzu podjęła
uchwałę nr IX/140/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach
na ławników. Następnie zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, wydał opinię
z dnia 6 sierpnia 2019 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełniania
przez nich wymogów określonych w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ww.
opinia została przedstawiona Radzie Miejskiej w Swarzędzu, po czym radni, zgodnie
z art.160 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, przystąpili do wyboru ławników
w głosowaniu tajnym. Zgodnie z art. 163 powołanej wyżej ustawy, wyboru ławników należy
dokonać „najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja
dotychczasowych ławników". Zgodnie z art.164 §1 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych. "Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa
w art. 162 § 2 - 4, rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych
sądów, najpóźniej do końca października. Spośród ławników znajdujących się na liście
wybranych ławników rady gminy wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy." Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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