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UCHWAŁA NR ....................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

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

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 
1696 i 1815) oraz art. 160, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 52, 60 i 125) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór niżej wymienionych osób na ławników do Sądu Rejonowego w Olecku na kadencję 2020-2023:

1) ............................................................... ;

2) ............................................................... ;

3) ............................................................... .

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku do przesłania listy wybranych ławników wraz 
z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o  ustroju sądów powszechnych, 
Prezesowi Sądu Rejonowego w Olecku, najpóźniej do końca października.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko
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Uzasadnienie

Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych. Zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego,
w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Liczbę ławników na kadencję 2020-2023 określił Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach:

- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Suwałkach - 5 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy,

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Olecku - 4 ławników,

- do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Ełku - 1 ławnik.

W wyniku podanego do publicznej wiadomości ogłoszenia wpłynęły 3 zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Olecku.

Powołany Uchwałą Nr ORN.0007.54.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2019 r. Zespół opiniujący
kandydatów na ławników podczas posiedzenia odbytego w dniu 17 października 2019 r. pozytywnie zaopiniował wszystkie
kandydatury. Wybór ławników zgodnie z obowiązującymi przepisami odbywa się w sposób tajny, zaś niniejsza uchwała jest
uzewnętrznieniem wyniku tego głosowania.
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