
UCHWAŁA NR XVI/137/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 
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 z późn. zm.1)), art. 160 § 1, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.2)) Rada 
Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Stwierdza się wybór 2 ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2020 - 
2023 w następujących osobach: 

1) Anna Majczak; 

2) Zdzisław Zygmunt Rożek.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696. 
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 125, poz. 60
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/137/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 października 2019 r.

W myśl art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, 
których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Zgodnie z pismem 
znak: Adm-510-2/19 z dnia 30.05.2019 r. Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z terenu Miasta 
i Gminy Staszów winno być wybranych do Sądu Rejonowego w Staszowie 3 ławników. Na dzień 
30 czerwca 2019 roku do Rady Miejskiej w Staszowie wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów na 
ławników. Działając na podstawie art. 163 § 1 w/w ustawy Rada Miejska w Staszowie Uchwałą Nr 
XIV/114/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. powołała zespół opiniujący kandydatów na ławników. 
Ponadto Rada Miejska w Staszowie na podstawie Uchwały Nr XIV/115/2019 z dnia 23 sierpnia 
2019 r. zasięgnęła od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na 
ławników, który pozytywnie zaopiniował kandydatury informując, iż nie ujawniono przeciwskazań 
do objęcia funkcji ławników przez zgłoszonych kandydatów. Następnie zespół opiniujący 
kandydatów na ławników na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 r. wypracował opinię na 
temat kandydatów na ławników, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów 
określonych w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ww.opinia została przedstawiona 
Radzie Miejskiej w Staszowie, po czym radni, zgodnie z art. 160 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, przystąpili do wyboru ławników w głosowaniu tajnym. W myśl art. 164 § 1 w/w 
ustawy listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2 -4, rady 
gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów. Biorąc powyższe pod 
uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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