
 
 

Uchwała nr XIII….2019 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 21 października 2019 roku 
 
 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich  na kadencję 
 lat 2020-2023 
 
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696) w związku z art. 160 § 1 i art.161 
§ 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 52, 55, 60, 125, 1469, 1495) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 
 
      § 1 
 
Po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego kandydata na ławnika i przeprowadzeniu 
głosowania stwierdza się wybór Pana Piotra Kołodziej na ławnika Sądu Rejonowego  
w Strzelcach Opolskich na kadencję 2020-2023. 

 
      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
      § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
        Przewodniczący obrad 
        Tomasz Cichoń 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. 
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych - wybór ławników 
należy do kompetencji rad gmin, które dokonują wyboru spośród kandydatów zgłoszonych 
przez uprawnione do tego podmioty. 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2019 – 2023 upłynął 

w dniu 30 czerwca 2019 r. (w związku z faktem, iż dzień ten przypadał na dzień wolny od 
pracy, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego termin upłynął 
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy tj. 1 lipca 2019 r.) 
  
W ustawowym terminie zgłosił się jeden kandydat na ławnika.  
 
Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego 
kandydata na ławnika stwierdza wybór ławnika w głosowaniu tajnym. 
W tym też celu Rada Miejska powołuje Komisję Skrutacyjną, która realizuje zadania 
związane z organizacją i przeprowadzeniem wyboru. 
 
Listę wybranych ławników wraz z ich danymi należy przesłać Prezesowi Sądu Rejonowego  
w Strzelcach Opolskich najpóźniej do 31 października 2019 roku. 


