UCHWAŁA NR XIV/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
z 2019 r. Dz. U. poz. 506 ze zm.), art. 160 § 1 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. z 2019 r. Dz. U., poz. 52, ze zm.), zwanej dalej
ustawą, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach na kadencję od
2020 r. do 2023 r.:
1) Antczak-Rutkowska Barbara Sylwia.
2) Bursztynowicz Weronika.
3) Derwicki Zdzisław Stanisław.
4) Górska Anna .
5) Ignatowicz Jadwiga.
6) Nowak Jan Kazimierz.
7) Gasiewicz Anna.
8) Golubska Danuta Teresa.
9) Tomko Teresa Stanisława.
2. Spośród wybranych ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach, wskazuje się ławników do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:
1) Antczak -Rutkowska Barbara Sylwia.
2) Bursztynowicz Weronika.
3) Derwicki Zdzisław Stanisław.
4) Górska Anna.
5) Ignatowicz Jadwiga.
6) Nowak Jan Kazimierz.
§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz zamieszczenie jej treści na stronie
internetowej www.slubice.pl

.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński
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Załącznik
Rady

do

uchwały

Nr

Miejskiej

XIV/107/2019
w Słubicach

z dnia 26 września 2019 r.
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwana dalej "ustawą"
określa, iż wyboru ławników dokonują rady gmin w głosowaniu tajnym, wskazując spośród
wybranych ławników, ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Liczba ławników funkcjonujących w każdej kadencji jest zależna od zapotrzebowania
zgłaszanego przez prezesów sądów. Na kadencję 2020 – 2023 Prezes Sądu Okręgowego
w Gorzowie Wlkp. zgłosił potrzebę 9 osób, w tym 6 do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy.
Rady gmin dokonują wyboru ławników, po zasięgnięciu informacji od właściwego
komendanta wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników oraz po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Wg stanowiska Zespołu opiniujacego, wszystkie zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi
formalne oraz materialnoprawne przesłanki określone w art. 158 i art. 159 ustawy.
Zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem głosowania określone w rozdz.
5 „Procedura głosowania", statutu Gminy Słubice nadanym uchwałą nr LVII/450/2018 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Słubice, realizuje Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę Miejską.
Po przeprowadzeniu wyborów rady gmin zobligowane są do przesłania właściwemu sądowi
kart zgłoszeń kandydatów, którzy zostali wybrani na ławników wraz z załączonymi do nich
dokumentami zgłoszeniowymi.

Id: 5FCFC1F4-51CD-40BE-B398-359BE4EAC672. Uchwalony

Strona 1

