UCHWAŁA NR XIV/164/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art.160 § 1, art. 163, art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 60, poz. 125), Rada Miejska
Brzegu, po zapoznaniu się z opinią Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników w wyniku tajnego
głosowania,
uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu: Jasiczek -Owczar Joanna Dagmara.
2. Stwierdza się wybór ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Pracy
działającym w Sądzie Okręgowym w Opolu : Różańska Jolanta Ryszarda.
3. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Brzegu:
1) Bochenek Joanna Justyna
2) Pustelnik Genowefa Wacława
3) Sokołowska Mariola
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu do przekazania list wybranych ławników
wraz z dokumentami prezesom właściwych sądów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu na stronie www.bip.brzeg.pl.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu
Janusz Ireneusz Wójcik
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UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XIV/164/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROK.
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 52, poz. 60, poz.125), ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych
wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.
Natomiast art. 163 w/w ustawy wskazuje, że wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku
roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników oraz że 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.
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