UCHWAŁA NR XII/155/2015
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm. Dz.U z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 133 ze zm. Dz.U. z 2015 r. poz.509,
Dz.U. z 2013 r. 1433, 1247, Dz.U. z 2015 r. poz. 1066, poz. 694)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się zespół w składzie:
1) Andrzej Żuk - przewodniczący zespołu;
2) Eugeniusz Jabłoński - zastępca przewodniczącego zespołu;
3) Bogdan Biernat - członek zespołu
4) Ariel Fecyk - członek zespołu
5) Renata Fredyk - członek zespołu
6) Łukasz Molak - członek zespołu
2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Bolesławiec,
przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r., opinii
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych .
3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Prezydent Miasta Bolesławiec.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty
właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku
kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów 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.Wobec powyższego zachodzi
konieczność podjęcia przez Radę Miasta Bolesławiec przedmiotowej uchwały.
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