UCHWAŁA NR 459/XIX/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach
uzupełniających kadencji 2020-2023
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.) w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.),
Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników w wyborach
uzupełniających kadencji 2020-2023, w składzie:
1. Czajkowska Agnieszka
2. Górzyńska Izabella
3. Marciniak Adam
4. Mierzwa Michał
5. Ołdakowski Wojciech
6. Rosa Michał
7. Sędziak Piotr
8. Woźniak Magdalena
9. Wójcik Ewelina
10. Wypych Katarzyna
§ 2.
Na Przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 1 wyznacza się Pana Adama Marciniaka
§ 3.
Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 będzie:
1. opracowanie opinii o wszystkich zgłoszonych kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających
kadencji 2020-2023, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów formalnych
określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. przedstawienie opracowanej opinii na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie, przed przystąpieniem przez
Radę Miejską do wyboru ławników.
§ 4.
Obsługę techniczną i organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Rady Miejskiej.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piasecznie.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza

Id: AB3D5AFC-B5F3-4C60-837A-61FA2F3153BA. Podpisany

Strona 2

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się z prośbą do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piasecznie o dokonanie wyborów uzupełniających ławników
kadencji 2020-2023 do następujących sądów:
1) Sądu Okręgowego w Warszawie - 12 osób,
2) Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 1 osoba,
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,
inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Piaseczno, w terminie do dnia 28 lutego
2020 roku.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 52 ze zm.) przed przystąpieniem do wyborów ławników 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.
Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Piasecznie w sprawie
powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników jest uzasadnione.
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