
UCHWAŁA NR IX/61/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY

z dnia 10 października 2007r.

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych  na kadencję 2008-2011.

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr  23, poz. 220, Nr  62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr  214, poz. 1806, z 2003r.  Nr  80,  poz. 717 i Nr  162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,   poz. 1759, z 2005 r. Nr
172,  poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i  Nr 181, poz. 1337 oraz z
2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  Nr 98, poz.1070 i Nr 154, poz.
1787, z 2002 roku Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 roku  Nr
188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 roku Nr 34, poz. 304, Nr 130 poz. 1376, Nr 185,
poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i  2703, z 2005 roku Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz.1102 Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i  1417, Nr  178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006
roku  Nr 144,  poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664,
Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, Ŝe w głosowaniu tajnym ławnikiem Sądu Okręgowego w Toruniu do

orzekania w sprawach z zakresu  prawa pracy na kadencję 2008-2011, z terenu miasta

ChełmŜy wybrana została Pani Małgorzata Jankowska.

       

        § 2. Stwierdza się, Ŝe w głosowaniu tajnym ławnikiem Sądu Rejonowego w Toruniu do

orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich na kadencję 2008-2011, z terenu miasta

ChełmŜy wybrana została Pani Ewa Ziółkowska.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący

                                                                               Rady Miejskiej

                                                             Janusz Kalinowski



UZASADNIENIE

do uchwały nr IX/61/07 Rady Miejskiej ChełmŜy   w sprawie wyboru ławników do

sądów powszechnych  na kadencję 2008-2011.

___________________________________________________________________________

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr

98, poz.1070 z póź.zm.) nakłada na radę gminy obowiązek wybrania ławników do sądów

powszechnych. Stosownie do art. 160 § 1  ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

wybór następuje w głosowaniu tajnym spośród osób zgłoszonych przez prezesów sądów,

stowarzyszenia, organizacje związkowe i organizacje pracodawców oraz inne organizacje 

zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne

prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Zgodnie z art. 160 § 2 Kandydatów

na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz

organizacje pracodawców. Termin zgłoszenia przez uprawnione podmioty kandydatów upłynął

30 czerwca b.r. Liczba ławników ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego  dla Miasta

ChełmŜy to odpowiednio :

-  1 ławnik do orzekania  w sprawach  rodzinnych i nieletnich  dla Sądu Rejonowego w Toruniu,

- 1 ławnik do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy  do Sadu Okręgowego w Toruniu.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej  w październiku roku kalendarzowego, w

którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Przed dokonaniem  wyboru ławników, stosownie do art. 163 § 2  ustawy - Prawo o

ustroju sądów powszechnych, Rada Miejska ChełmŜy powołała zespół, który przedstawił swoją

opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów

określonych w wyŜej wymienionej ustawie.  

Mając na uwadze powyŜsze podjęcie uchwały jest uzasadnione.


