
Projekt

z dnia  17 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz.594 
z późń.zm1)art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. z 2015r. 
poz.133) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Powołuje sie Zespół d.s. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, 
w następującym składzie:

1) ...........................................................

2) ...........................................................

3) ...........................................................

4) ...........................................................

5) ...........................................................

6) ...........................................................

7) ...........................................................

2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów 
powszechnych, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

3. Powołany zespół dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez 
Przewodniczącego Rady.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2013r. poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379 i poz.1072
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Uzasadnienie

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających
w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie i Sądzie Okręgowym w Płocku, Prezes Sądu
Okręgowego w Płocku pismem z dnia 29 maja 2015r. , które wpłynęło do Rady Miejskiej w Mszczonowie
w dniu 5 czerwca 2015r. zwrócił się z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Płocku 1 ławnika,

- do Sądu Rejonowego w Żyrardowie 2 ławników, w tym1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1)
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od
roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca
szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają 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 danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady miejskiej po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które
nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

Przed przystapieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoja
opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie.
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Ustawa nie precyzuje składu osobowego zespołu, ani w zakresie ilości osób, ani ich kwalifikacji.
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