
UCHWAŁA NR XIII/107/19
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2019 poz. 506 ze zmianami) oraz art. 160 § 1, art. 163 § 1 oraz art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019 poz. 52 ze zmianami), po zapoznaniu się z opinią zespołu 
opiniującego kandydatów na ławników, uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybrać na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym 
w Gliwicach na kadencję 2020-2023 następujące osoby:

1) Kubica Zbigniew Tadeusz

2) Kucza Felicja Maria

3) Olszewska Magdalena Joanna

§ 2. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybrać na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym 
w Wodzisławiu Ślaskim na kadencję 2020-2023 następującą osobę:

1) Pawlus Danuta Urszula

§ 3. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybrać na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym 
w Jastrzębiu Zdroju w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023 następującą osobę:

1) Czyż Zyta Maria

§ 4. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do przekazania listy wybranych ławników wraz 
z właściwymi dokumentami Prezesowi Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wawrzyczny
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Uzasadnienie

Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądów okręgowych i sądów rejonowych. Zgodnie
z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019 poz. 52 ze
zmianami) zw. dalej Ustawą, ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady
gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa
kadencja dotychczasowych ławników.

Liczba ławników wybieranych w Gminie Gorzyce określona została przez Kolegium Sądu Okręgowego
w Gliwicach i wynosi:

- do Sądu Okręgowego w Gliwicach - 3 ławników,

- do sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. - 1 ławnik,

- do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 ławnik.

Uprawnione podmioty oraz grupy mieszkańców zgłosiły ogółem 7 kandydatów, z czego:

- do Sądu Okręgowego zgłoszono 4 kandydatów,

- do Sądu Rejonowego zgłoszono 3 kandydatów,

w tym jedna osoba została zgłoszona do Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego,

- do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłoszono 1 kandydata.

Zgodnie z art. 163 § 2 Ustawy, Rada Gminy Gorzyce powołała zespół opiniujący kandydatów na
ławników, którego zadaniem jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych
kandydatach w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Na
podstawie analizy złożonych dokumentów zespół opiniujący stwierdził, że wszyscy kandydaci na ławników
spełniają kryteria wyboru określone w art. 158 Ustawy, tj. posiadają obywatelstwo polskie i korzystają
z pełni praw cywilnych i obywatelskich; są nieskazitelnego charakteru; mają ukończone 30 lat i nie
przekroczone 70 lat; zamieszkują na terenie Gminy Gorzyce; są zdolni, ze względu na stan zdrowia, do
pełnienia funkcji ławnika i posiadają odpowiednie (co najmniej średnie) wykształcenie. W stosunku do
kandydatów nie zachodzą przesłanki wykluczające określone w art. 159 Ustawy.

Zespół stwierdził ponadto, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły w ustawowym terminie oraz zostały
dołączone do nich dokumenty określone w art. 162 Ustawy, które opatrzone są datą zgodną z zapisami
wymienionego artykułu.

Opinia o zgłoszonych kandydatach jest przedstawiana Radzie Gminy przed przystąpieniem do
głosowania.
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