
  
    Uchwała Nr XIV / 68 /2011 
         Rady Gminy Gniezno 
    z dnia 16 września 2011 roku. 
 
 
w  sprawie  powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie  
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591, z późn.zm), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070, z późn.zm) uchwala się co następuje: 
 
  §1. Powołuje się Zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do 
Sądu Rejonowego w Gnieźnie, w składzie : 
 
1). Łukasz Ciesielski zamieszkały Zdziechowa 11 
 
2).  Bolesław Dziel zamieszkały Strzyżewo  Paczkowe 21 
 
3). Zygmunt Lewandowski  zamieszkały Obora 16 
 
 §2. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy na Sesji swojej opinii o zgłoszonych 
kandydatach, o których mowa w §1, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz.U.Nr 
98, poz.1070, z późn zm.). 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno  
 
§.4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 
 
 
 
     Uzasadnienie 
    
 
            W związku z upływem kadencji ławników w sądach, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu 

pismem A-0131-6/2011 z dnia 20 maja 2011r. podał  ustaloną dla Gminy Gniezno liczbę 3 ławników do 
Sądu Rejonowego w Gnieźnie, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, którzy winni 
być wybrani przez Radę Gminy Gniezno na nową kadencję. 

 
Z tego względu zaistniała konieczność powołania w trybie art.163 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) Zespołu, którego zadaniem 
będzie wyrażenie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do wspomnianego Sądu, w 
szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w niniejszej ustawie. 
 
 Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni 
uzasadnione. 
 
   


