UCHWAŁA NR IX/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na
kadencję 2020-2023
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), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję
2020-2023 w składzie:
1) Rafał Kucharczyk - przewodniczący zespołu,
2) Dominika Gmińska - zastępca przewodniczącego zespołu,
3) Arkadiusz Łuków - członek,
4) Katarzyna Szopa-Wycisk - członek,
5) Ewald Laksa - członek,
6) Hildegarda Jaksik - członek.
§ 2. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Toszka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
Z dniem 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników sądowych. Pismem z dnia
26 kwietnia 2019 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach poinformował Radę Miejską w Toszku, iż
do prawidłowego funkcjonowania sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach
niezbędne jest wybranie z terenu Gminy Toszek do Sądu Okręgowego - 1 ławnika, do Sądu Rejonowego 2 ławników, w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) 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/w ustawie. Wybory ławników należy przeprowadzić
najpóźniej w październiku br., a kandydaci na ławników zgłaszani są radzie gminy do 30 czerwca br.
Wobec powyższego występuje konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
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