UCHWAŁA NR XI/125/2011
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o kandydatach na ławników
sądowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.)
Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się zespół do przedstawienia Radzie Gminy Lubaczów opinii o zgłoszonym kandydacie na
ławnika do Sądu Rejonowego w Lubaczowie.
2. W skład zespołu wchodzą:
1) Roman Cozac  Przewodniczący zespołu,
2) Henryk Przeszłowski  Członek zespołu,
3) Mariusz Pieróg  Członek zespołu.
3. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy opinii
o zgłoszonych na kadencję 2012 – 2015 kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich
wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Z dniem 31.12.2011 r. upływa obecna kadencja ławników. W związku z powyższym w oparciu
o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych winni być
wybrani ławnicy do Sądu Rejonowego na okres kadencji obejmujący lata 20122015.
Wybory przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu. Ustawa zastrzega
w tym zakresie głosowanie tajne.
Rada winna wybrać ławników w liczbie określonej przez prezesa sądu. Pismem z dnia 12 maja 2011 r.
prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu określił liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Lubaczów do
Sądu Rejonowego w Lubaczowie  liczba ta wynosi 1.
W sprawie kandydatur Rada Gminy zobowiązana jest zasięgnąć opinii Wojewódzkiego Komendanta Policji.
Opinię o kandydatach odrębnie przedstawi Zespół powołany w tym celu przez Radę.
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