UCHWAŁA nr 475/XIX/2012
RADY MIEJSKIEJ w Piasecznie
z dnia 14.03.2012r

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie; Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, na kadencję w latach 2012-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 160, art.
163 , art. 164 § 1 i art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2001r Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Na ławników Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję w latach 2012-2015
wybiera się osoby wg załączonej listy.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania list wybranych
ławników prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca marca 2012 roku.
§3
Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały
Nr 475/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14.03.2012r
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2001r Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ławników do sądów
okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest
objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z informacją otrzymaną od Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie,
Rada Miejska w Piasecznie powinna wybrać do:
• Sądu Okręgowego w Warszawie, w ilości 1 osoba,
• Sądu Rejonowego w dla m. st. Warszawy Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w ilości 1 osoba.
Wszystkie zgłoszenia na ławników zostały sprawdzone pod względem formalnym w
dniu 12.03.2012r przez Zespół powołany do tego celu na sesji Rady Miejskiej w
Piasecznie, w dniu 24.08.2011 r.
Zgodnie z art. 162 § 9 wystąpiono również o opinię na temat kandydatów na
ławników do Komendanta Stołecznego Policji.

