
DRUK NR 3/XXVII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych 
kandydatach na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 365, poz. 288, poz. 875, poz. 1086) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej w Gryfinie opinii o zgłaszanych 
kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających ławników na potrzeby Sądu Rejonowego 
w Gryfinie na kadencję lat 2020-2023, zwany dalej „Zespołem".

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1. Alfred Bajon - Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gryfinie,

2. Arkadiusz Betlej – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Gryfinie,

3. ……………………………………………...

4. ………………………………………………

5. ………………………………………………

§ 3. Celem Zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
o dokonanie wyborów uzupełniających ławników dla Sądu Rejonowego w Gryfinie. Zgodnie z art.
168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych rada gminy na wniosek
prezesa sądu okręgowego dokonuje uzupełnienia listy ławników, wybierając nowych ławników w
sposób określony w ustawie.

Na podstawie art. 162 § 2 ustawy, Rada Miejska w Gryfinie przed przystąpieniem
do wyboru ławników powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady swoją opinię
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów
określonych w ustawie.

Sporządziła:
Alicja Kowalska
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