
(projekt) 
Uchwała Nr ______ 

Rady Gminy Michałowice 
z dnia__ października 2019 roku. 

 
 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, 
Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2020-2023 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
W wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w 
Warszawie, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2020-2023 wybrano: 
____________________ 
 

 
§2. 

Protokół komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi integralną część uchwały. 
 

§3. 
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Michałowice do przekazania do końca 
października 2019 r. Prezesowi Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie  
uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w art.162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
 
 

 
§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
52 z późn. zm.) nakazują by właściwe terenowo rady gmin dokonały wyboru ławników do sądów 
powszechnych w ostatnim roku ich kadencji, najpóźniej w miesiącu październiku. Do końca 
października rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z 
dokumentami ich dotyczącymi. Tym samym, do końca października2019r. Rada Gminy Michałowice 
musi dokonać wyboru ławników sądowych na lata 2020-2023. 
 
Pismem z dnia 23 maja 2019r. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Rady Gminy 
Michałowice o dokonanie wyboru ławników do: 
- Sądu Okręgowego w Warszawie w liczbie 2 osób,  
- Sądu Rejonowego w Pruszkowie w liczbie 1 osoby,  
- Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w liczbie 1 osoby.  
 
W terminie do 30 czerwca 2019r. uprawnione podmioty zgłosiły 2 kandydatów do Sądu Okręgowego 
w Warszawie oraz 1 kandydata do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, 
Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wskazane zgłoszenia spełniały wymagania formalne. 
Do Sądu Rejonowego w Pruszkowie nie zgłoszono żadnego kandydata. 
 
Wybory dokonywane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 
 
Powołany uchwałą Nr X/141/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. przez Radę Gminy Michałowice Zespół ds.  
zaopiniowania kandydatów na ławników  dokonał weryfikacji zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu 
Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  na 
kadencję 2020-2023, pozytywnie zaopiniował zgłoszenie. 
 
Mając powyższe na uwadze przedkładam stosowny projekt uchwały z prośbą o dokonanie wyboru 
ławników. 


