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UCHWAŁA NR VII.80.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2019 r.,

poz. 52, 60, 125 ) , Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół do opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Prudniku ,

w składzie:

1) Grażyna Biały

2) 

3) 

4) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 163 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
wybory

ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego , w którym upływa kadencja

dotychczasowych ławników.

W Gminie Biała wybieranych będzie 2 ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku. Liczbę wybieranych

ławników na kadencję 2020 -2023 ustaliło Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu. Informacja w tym zakresie

została Radzie Miejskiej przekazana pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Oplu z dnia 23 maja 2019 r.

Zgodnie z w/w ustawą kandydatury na ławników przedkładane są w terminie do 30 czerwca danego roku.

Przed przystąpieniem do wyborów ławników rada gminy powołuje zespół opiniujący ławników, który

przedstawi na sesji rady swoją opinie o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez

nich wymogów określonych w ustawie.

Do składu zespołu z ramienia Urzędu proponuje się Sekretarza Gminy. Ponadto proponuje się aby kolejne

kandydatury zostały określone przez poszczególne komisje rady.

Zgodnie z powyższym przedstawia się projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do opiniowania

kandydatów na ławników.

Przygotowała:

Gabriela Prokopowicz

Inspektor ds. obsługi rady

Biała, dnia 29 maja 2019 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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