UCHWAŁA NR IX/275/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych
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) w zw. z art. 163 § 2 ustawy z dn. 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j.
Dz. U. z 2019r. poz. 52 ze zm.1)), Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych w składzie:
1. Grzegorz Taraszkiewicz - przewodniczący zespołu;
2. Elżbieta Sierżęga - zastępca przewodniczącego zespołu;
3. Danuta Białooka-Kostenecka - członek zespołu;
4. Krzysztof Chachulski - członek zespołu;
5. Dorota Płotka - członek zespołu;
6. Zenon Roda - członek zespołu;
7. Danuta Styk - członek zespołu.
§ 2. Zadaniem Zespołu, powołanego w paragrafie 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta
Gdynia, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do
2023r., 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 administracyjną zespołu stanowią pracownicy Biura Rady Miasta Gdynia, których
imiennie wskaże Przewodniczący Rady Miasta
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany:

Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz poz. 60.
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 13 maja 2019roku Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku wystąpił do Rady Miasta
Gdyni z informacją, iż z dniem 31 grudnia Br upływa kadencja ławników działających przy sądach
powszechnych. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru
kandydatów na ławników nowej kadencji (2020-2023).
Zgodnie z uchwałą kolegium Sądu Okręgowego Gdańsku z dnia 9 maja 2019 roku Rada Miasta
powinna wybrać 43 ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni ( w tym 30 do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy) oraz 12 do Sądu Okręgowego w Gdańsku ( w tym 1 do orzekania z zakresu
prawa pracy).
Zgodnie z art.163 paragraf 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych Rada Miasta przed
przystąpieniem do wyborów ławników powołuje zespół który przedstawia jej opinie o zgłoszonych
kandydatach.
Podjęcie uchwały zawartej w projekcie stanowi wykonanie obowiązku ustawowego.
Projekt uchwały wnosi na sesję Rady Miasta grupa pięciu radnych
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