
UCHWAŁA NR VIII/60/19 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z2019r . poz. 506), art. 160§1 oraz 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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się zespół opiniujący kandydaturę osoby zgłoszonej na ławnika do Sądu Okręgowego 
w Zamościu na kadencję 2020 - 2023 w następującym składzie: 

1) Mirosław Lewusz radny Rady Gminy Adamów; 

2) Katarzyna Słota radna Rady Gminy Adamów; 

3) Joanna Chmiel radna Rady Gminy Adamów; 

§ 2. Opinię o zgłoszonym kandydacie zespół przedstawi Radzie Gminy Adamów na sesji, na której zostaną 
przeprowadzone wybory ławników. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

P R Z I ; Ą C A 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr YIII/60/19 Rady Gminy Adamów z dnia 16 lipca 2019r. 

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, 
w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru 
nowych. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych 
wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. 
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. Ustawa nie precyzuje z ilu osób powinien składać się zespół, 
ani też nie określa jego składu. Należy zatem przyjąć, że w jego skład mogą wchodzić zarówno 
radni, jak i osoby spoza rady gminy. Ważne jest, aby były to osoby, które mogą służyć radnym 
fachową wiedzą i pomocą w wyborze najodpowiedniejszych kandydatur. 

Z uwagi na powyższe zasadnym jest i celowym podjęcie niniejszej uchwały. 


