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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

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

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 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) oraz art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2019, poz. 52, 125, 60) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania ławnikami do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2020-
2023 zostali wybrani:

1) ……………………………………

2) ……………………………………

3) ……………………………………

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie do przekazania Prezesowi Sądu 
Rejonowego w Kluczborku listy wybranych ławników wraz z kartą zgłoszenia kandydatów na ławnika 
i załączonymi do niej dokumentami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

W związku z upływająca kadencją ławników sądowych, Rada Miejska w Namysłowie, najpóźniej do końca
października br., winna dokonać wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach
2020-2023.

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2020-2023 ustaliło dla Rady Miejskiej w Namysłowie
wybór czterech ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

W ustawowym terminie do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynęły trzy kandydatury do objęcia tej funkcji.
Powołany Uchwałą nr 84/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. Zespół ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników na posiedzeniu 5 lipca 2019 r. dokonał pozytywnej analizy złożonych dokumentów pod
względem formalnym, a po zasięgnięciu opinii o kandydatach od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Opolu na
posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. nie wniósł także żadnych zastrzeżeń, odnośnie spełnienia przez kandydatów
ustawowych przesłanek wymienionych w art. 158 i 159 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wybór ławników zostaje dokonany w drodze tajnego głosowania na sesji, po zapoznaniu z opinią Zespołu
o zgłoszonych kandydatach.
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