
UCHWAŁA NR XIII/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu 
Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 52 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 i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023 w następującym składzie:

1) Waldemar Ganczarek,

2) Barbara Zatoń,

3) Piotr Zadrożny,

4) Maria Tomaszewska,

5) Bartosz Żurek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądowych wybranych w 2015 roku. Zgodnie z ustawą z dnia
27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 52 z późn. zm.)
najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Rada
Miejska w Żarowie dokona wyboru nowych ławników na lata 2020 – 2023. Kadencja ławników sądów
okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

W dniu 29 maja 2019 roku Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy swoim pismem poinformował, iż na nową
kadencję w latach 2020 – 2023 ustalono następującą liczbę ławników, którą Rada Miejska w Żarowie powinna
wybrać: do Sądu Okręgowego w Świdnicy 9 ławników do Wydziału Cywilnego, do Sądu Rejonowego w Świdnicy
2 ławników do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Zgodnie z art. 163 § 2 cytowanej powyżej 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. Zgłoszenia kandydatów na ławników, zgodnie
z zapisem ustawowym przyjmowane są przez Urząd Miejski w Żarowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 czerwca 2019 roku. Wydaniem opinii o tych kandydatach zajmie się zespół powołany niniejszą uchwałą.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:

Agnieszka Szykowna

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

i organizacji pozarządowych.
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