U C H W A Ł A Nr 78 /V/07
Rady Miasta Józefowa
z dnia 11 października 2007r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w
Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1i art. 163 § 2
ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
z późn. zm.) – Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego,
przeprowadzonego w związku z wyborem ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na ławników
wybrano następujące osoby:
1.
2.
3.
4.

Robert Badurski
Tadeusz Kulczycki
Lidia Elżbieta Płuciennik
Kazimierz Ścięgosz
§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Józefowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ławników do sądów okręgowych oraz
do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych
sądów. Prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym
radom gmin na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów (art. 161 § 2
ustawy).
Przed przystąpieniem do wyborów ławników rada gminy powołuje zespół, który na
sesji rady gminy przedstawia swoją opinię o zgłoszonych kandydatach (art. 163 § 2 ustawy),
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Zespół
opiniujący kandydatury na ławników został powołany przez Radę Miasta Józefowa uchwałą
Nr 69/5/07 z dnia 19 lipca 2007r.
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga zwrócił się do Rady Miasta Józefowa z
prośbą o dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w
Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ilości 6 osób.

