
Projekt 
Uchwała Nr / /19 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych 

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) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 
125) uchwała, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się  zespół  do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych na kadencję  2020-2023, w następującym składzie: 

I. 	  
	  
	  
	  
	  
Beata Grochulska (przedstawiciel Sądu) 
Tomasz Pałubski 	(przedstawiciel Policji) 

Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie 
Miasta, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję  
2020-2023, opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez 
nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych. 

Powołany zespół  dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym posiedzeniu 
zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miasta. 

Obsługę  techniczną  i administracyjną  zespołu zapewnia Prezydent Miasta. 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń  w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także zamieszczenie jej treści na 
stronie internetowej www.bip.piotrkow.pl  i www.rada.piotrkow.v1  

PRZEODIąjczĄcy 
RADY MŁASTA 

Marian Błaszczyński 

INSPEKTOR 

pala' 
r a Siwaka 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych. 

W związku z upływem kadencji ławników w roku bieżącym i potrzebą  wybrania 

nowych ławników na kadencję  2020 — 2023 istnieje potrzeba powołania, zgodnie z art. 163 2 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

52; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 125) zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych. 

Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalslcim ustaliło, że na kadencję  2020 —2023 

będzie wybierana następująca liczba ławników: 

Do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 
OGÓŁEM 	12 osób 

w tym do sądu pracy: 	9 osób 

Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 
OGÓŁEM 	35 osób 

w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych: 2 osoby 

Zadaniem powołanego zespołu będzie przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta, opinii o 

zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 

określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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