
                        
UCHWAŁA NR XII/080/2019 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 26 września 2019 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników wybieranych                                   

na kadencję 2020-2023. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                   
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. –  
Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.2) – uchwala się, 
co następuje: 
 
 

§ 1. 1.  Powołuje się Zespół, do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników                                             
do Sądu Okręgowego w Radomiu i do Sądu Rejonowego w Grójcu,  w składzie:  
 

1. Marcin Osowski 
2. Elżbieta Jolanta Kaczmarek 
3. Zenon Jachowski 
4. Magdalena Jeżowska 
5. Zofia Niezabitowska 
6. Andrzej Danis  
7. Alina Witkowska 

 
2. Zespół przedstawi opinię o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023, na sesji 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi przed przystąpieniem do wyboru ławników. Opinia                                                                  
w szczególności dotyczyć ma spełnienia przez kandydatów wymogów określonych                                          
w ustawie: „Prawo o ustroju sądów powszechnych”. 

 
§ 2.  Traci moc uchwała Nr X/085/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 września   

2015 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. 
 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

  Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

  Marcin Osowski 

                                          
 
 

 
 
 
 
 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. 
22 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i 125.  



 
 
 

 
 

Uzasadnienie 
  
 

Zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych”, rady gmin 

najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, przeprowadzają wybory ławników sądowych, 

których czteroletnia kadencja rozpocznie się w 2020 roku.  

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje Zespół, który przedstawi na sesji 

swoją opinię  o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich 

wymogów określonych  w ustawie.   

 Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
 
 

 
 
 


