
UCHWAŁA NR XX/149/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w wyborach 
uzupełniających na kadencję 2012-2015. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 163 § 2, w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Powołuje się Zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu 
Okręgowego w Świdnicy w wyborach uzupełniających na kadencję 2012 - 2015 w składzie: 

1) Maria Tomaszewska, 

2) Tadeusz Pudlik, 

3) Kamila Madej, 

4) Urszula Ganczarek, 

5) Agnieszka Szybalska - Góra. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

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

Zgodnie z art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, 
poz.1070 z późn. zm.), w razie potrzeby, zwłaszcza z powodu zmniejszenia się w czasie kadencji liczby ławników, 
rada gminy na wniosek prezesa sądu okręgowego dokonuje uzupełnienia listy, wybierając nowych ławników 
w sposób określony w ustawie. 

W dniu 14 lutego 2012 roku Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy złożył wniosek o uzupełnienie listy 
ławników w liczbie 2 osób do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

W związku z art. 163 § 2 powyższej ustawy przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powoluje zespół, 
który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie 
spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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