
Projekt

z dnia 15 października 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wybiera się na ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu Pana....................................................

§ 2. Wybiera się na ławnika do Sądu Rejowego w Hrubieszowie Panią................................................

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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Uzasadnienie

Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników Sądu Okręgowego w Zamościu oraz
Sądu Rejonowego w Hrubieszowie wybranych przez Radę Miejską w 2015 roku.

Zgodnie z 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów
okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych
sądów w głosowaniu tajnym.

Na kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" zgłosiło
Pana Tomasza Wojciecha Antoniuka.

Na kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie wpłynęły dwie kandydatury: Pani
Małgorzaty Cios, zgłoszonej przez obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na
terenie Gminy MIejskiej Hrubieszów oraz Pani Lucyny Szulakiewicz, zgłoszonej przez Prezesa Sądu
Rejonowego w Hrubieszowie.

Rada Miejska uchwałą nr XIII/98/2019 z dnia 16 czerwca 2019 r. powołała zespół, o którym
mowa w art. 160 § 2 ustawy, mający za zadanie przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o praw
idłowo zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023 przed
przystąpieniem do ich wyboru, a w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymagań
określonych w ustawie.

Zespół, po analizie złożonych dokumentów oraz po zapoznaniu się z informacjami o kandydatach
udzielonymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana
Tomasza Wojciecha Antoniuka na ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu oraz kandydatury Pani
Małgorzaty Cios i Pani Lucyny Szulakiewicz na ławnika do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu, na podstawie art. 161 § 2 ustawy, dnia 17 maja 2019 r.,
poinformował Radę Miejską, że Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu na posiedzeniu w dniu 10 maja
2019 r. ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę: do Sądu Okręgowego w Zamościu - 1, do Sądu
Rejonowego w Hrubieszowie - 1.

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie uchwały.

Sporządził: Janusz Policha

inspektor ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych
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