
UCHWAŁA NR XII/143/19
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru ławników 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, ze zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) -

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala,co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego ławnikiem na kadencję 2020 – 
2023 został:

1) Pan Marek Mieczysław Krzysztyński - Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych.

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy  Rymanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych nakazują radom gmin
dokonanie wyboru ławników w ostatnim roku ich kadencji. Kadencja ławników kończy się z końcem
2019 roku.

Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie zwrócił się z pismem, w którym określił ilu ławników ma wybrać
Rada Miejska w Rymanowie wraz z określeniem do jakiego Sądu. I tak:

> do Sądu Rejonowego w Krośnie - 1 ławnika,

> do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 1 ławnika,

> do Sądu Okręgowego w Krośnie - 1 ławnika.

Burmistrz Gminy Rymanów w dniu 7 czerwca 2019 roku poinformował o przystąpieniu do wyboru
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. Do dnia 30 czerwca tj. w nieprzekraczalnym
terminie wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów.

Zespół powołany, przez Radę Miejską w Rymanowie, do opracowania opinii o kandydatach na ławników
sądów powszechnych odbył dwa posiedzenia:

* W dniu 10 lipca 2019 r. dokonał analizy złożonych kandydatur, kwalifikując do dalszego etapu naboru
Pana Marka Krzysztyńskiego. Druga kandydatura, z uwagi na niespełnianie wymogów wyżej cytowanej
ustawy, została pozostawiona bez dalszego rozpatrywania. Kandydatura Pana Marka Krzysztyńskiego
została przesłana do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w celu uzyskania informacji o
kandydacie.

* W dniu 26 lipca 2019 r. - Zespół dokonał analizy materiałów dotyczących kandydata na ławnika tj.
Pana Marka Krzysztyńskiego - wydając opinię pozytywną.

Z uagi na powyższe oraz po przeprowadzeniu tajnego głosowania zasadne jest podjęcie uchwały.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego Pana Łukaszę Kolasa.

Opracował: G. Sołtysik
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