
UCHWAŁA NR VI/50/15 

RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM ŻY  

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej Chełmży opinii  

o kandydatach  na ławników do sądów powszechnych na kadencję  2016-2019.  

   

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z 
art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  - Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. 
U. z 2015 r.  poz.133 i 509) uchwala się co następuje :   

 

     § 1. 1. Powołuje się zespół do przedstawienia Radzie Miejskiej Chełmży opinii  

o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019, w składzie:  

 1) Sosnowski Grzegorz; 

 2) Wojtalik Grzegorz; 

 3) Zdrojewska Danuta. 

        2. Zespół wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, który kieruje pracą zespołu.         

     § 2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej Chełmży, najpóźniej  do dnia  

30 września 2015 roku, opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.  

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
           

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr VI/50/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie 

powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej Chełmży opinii o kandydatach  

na  ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.   

    

       Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 

r. poz.133 z późn. zm.) w art. 160 § 1  nakłada na rady gmin obowiązek  wybrania ławników 

do sądów powszechnych. Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu  

administracji rządowej.  

       Wybory ławników winny odbyć 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 

zobowiązana jest  powołać zespół, który na sesji przedstawi swoją opinię o zgłoszonych 

kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w 

wyżej wymienionej ustawie.  

     Mając na uwadze powyższe, podjęcie przez Radę Miejską Chełmży przedmiotowej 

uchwały jest uzasadnione.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


