
UCHWAŁA Nr 64/5/IX/07 

Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 25 lipca 2007r. 

 

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 
1070 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Powołuje się zespół w celu przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Iłowej 
swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w 
śaganiu w następującym składzie : 
 

1. Józef Brzezicki 

2. Leszek Czarnota 

3. Czesław Dąbrowski 

4. Anna Michalczuk 

5. Marek Sawicki 

 
§ 2. Zespół będzie wykonywał zadania, o których mowa w  art. 163 § 2 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 
1070 z późn. zm.) 
 
§ 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.1 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr74/4/IX/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 września 2003r. w 

sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników 



OPIS DO UCHWAŁY 

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają w 
głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych 
sądów. Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin do 
wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego, w 
tym takŜe liczbę ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, 
ustala kolegium sądu okręgowego. Zgodnie z pismem z dnia 30 maja 2007r. 
Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zachodzi konieczność dokonania 
wyboru najpóźniej w październiku 2007r. ławników do Sądu Rejonowego w 
śaganiu do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2 ławników i do 
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 3 ławników, razem 5 ławników. Zgłoszenia 
kandydatów na ławników są przyjmowane do 30 czerwca 2007r. 

Stosowne ogłoszenia w tej sprawie zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń w 
mieście i w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. 

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. 
 
 

 
 
 
 


