
UCHWAŁA NR XI/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie 
oraz Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2020- 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 160 i art. 163 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (t.j.Dz. U. z 2019 roku, poz. 52 z późn. zm) Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

1. Powołuje się Zespół do przdstawienia opinii Radzie Miejskiej w Ożarowie o zgłoszonych kandydatach 
na ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie i Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2020-2023 
w składzie :

1) Jolanta Wąsik                                   - przewodniczący Zespołu

2) Danuta Bień                                     - członek Zespołu

3) Bożena Małecka                              - członek Zespołu

4) Małgorzata Olaś                               - członek Zespołu

5) Adam Młodożeniec                          - członek Zespołu

2. Zespół przedstawi opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników na sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
najpóźniej w październiku 2019 roku.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach pismem z dnia 30 maja 2019 r. znak Adm-510-2/19 poinformował o

ustaleniu liczby ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Miejską w Ożarowie:

– do Sądu Rejonowego w Opatowie – 1 ławnik

- do Sądu Rejonowego w Sandomierzu – 1 ławnik w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa

pracy.

Stosownie do art. 163 §2 - Prawo o ustroju sądów powszechnych - przed przystąpieniem do wyborów rada

gminy zobowiązana jest powołać Zespół, który przedstawi tejże radzie gminy na sesji swoją opinie o

zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów

określonych w ustawie. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
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