UCHWAŁA NR XV/93/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
na kadencję 2016-2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. , poz 1515 ze zm.) oraz art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów
powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na ławnika w wyborach uzupełniających
na kadencję 2016-2019, do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp., do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy, został wybrany Pan Maciej Kostka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r.
W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 maja 2015 r., w
gminie Książ Wlkp., przeprowadzono wybory ławników do Sądu Rejonowego w Śremie i Środzie
Wlkp. na kadencję 2016-2019, które okazały się nieskuteczne z powodu braku kandydatów.
W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego zwrócił się ponownie kolejnym pismem z dnia
17 listopada br., o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w
Środzie Wlkp., do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) w razie potrzeby, zwłaszcza z powodu zmniejszenia się
w czasie kadencji liczby ławników, rada gminy na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego dokonuje
uzupełnienia listy, wybierając nowych ławników w sposób określony w ustawie.
W myśl art. 163 § 2 - Prawo o ustroju sądów powszechnych, rada gminy powołuje Zespół,
który przedstawia na sesji rady opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie
spełnienia przez nich wymogów określonych w powyższej ustawie. Rada Miejska w Książu Wlkp.,
uchwałą nr XIV/87/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.,

powołała 6-osobowy Zespół ds.

zaopiniowania kandydatów na ławników.
Ww. Zespół po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami pozytywnie zaopiniował
kandydaturę Pana Macieja Kostki na ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
Kandydat spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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