Uchwała Nr VII/52/2015
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072) w związku
z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z
2015 roku poz. 133 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Manowo powołuje Zespół opiniujący kandydatów na ławników na
kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
1) Tomasz Padykuła
2) Wojciech Poprawski
3) Michał Bamburak

§ 2 . 1. Zadaniem Zespołu opiniującego jest przygotowanie i przedstawienie Radzie
Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia
przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Zespół powołuje się na czas wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na
ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2016 - 2019
W roku bieżącym upływa kadencja dotychczasowych ławników. W świetle art. 163
wybory ławników na kadencję 2016 – 2019 muszą się odbyć najpóźniej w październiku.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy przedstawia na sesji swoją opinię o
zgłoszonych kandydatach, w tym celu powołuje zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym Zespół opiniujący. Zadaniem tego Zespołu jest przede wszystkim
dokonanie oceny kandydatów pod kątem spełniania wymogów określonych ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zapewnienie terminowego przygotowania i
przeprowadzenia wyborów to kolejne zadanie Zespołu.
Członkami tego Zespołu mogą być radni jak i osoby spoza Rady Gminy,
istotne jest by osoby te mogły służyć fachową pomocą w wyborze
najodpowiedniejszych kandydatur.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać uprawnione podmioty w terminie do
30 czerwca 2015 r. Szersza informacja na ten temat zostanie podana do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronach www.manowo.pl oraz
www.bip.manowo.pl.
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

