UCHWAŁA NR XVII/117/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy
na kadencję 2020-2023 w Gminie Świebodzice
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. 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.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ławnikami na kadencję 2020-2023 wybiera się następujące osoby:
1) do Sądu Okręgowego w Świdnicy:
a) Cisoń Iwona Elżbieta,
b) Drzał Dariusz Paweł,
c) Kulik Iwona,
d) Lebiecka - Patyk Feliksa Barbara,
e) Limberger Ewa,
f) Michalak Sławomir Tadeusz,
g) Nowacka Antonina Elżbieta,
h) Skoczylas Krystyna,
i) Steczko - Szymańska Agata Maria,
j) Wrońska Lilianna Danuta,
2) do Sądu Rejonowego w Świdnicy:
a) Młynarkiewicz Katarzyna Justyna,
b) Potocka Maria Małgorzata.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zdzisław Pantal
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały, do kompetencji rady gminy należy wybór
ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych, do właściwości których należy obszar tej
gminy.
Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy powiadomił Radę Miejską w Świebodzicach o potrzebie
dokonania przez nią wyboru na kadencję 2020-2023 łącznie 12 ławników, w tym 10 ławników do
Sądu Okręgowego w Świdnicy (z przeznaczeniem do orzekania w sprawach cywilnych) oraz
2 ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy (z przeznaczeniem do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy).
W wyniku naboru przeprowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy
zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia przyjęto ogółem 12 zgłoszeń
kandydatów na ławników. Zgłoszeń kandydatów dokonały następujące podmioty: Sąd Okręgowy
w Świdnicy (5), Sąd Rejonowy w Świdnicy (2) kandydatów),Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
(1), Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego ( 1), osoby indywidualne (3).
Powołany Uchwałą Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 czerwca 2019 r. Zespół
ds. zaopiniowana kandydatów na ławników na posiedzeniu w dniu 18 października 2019 r. pozytywnie
zaopiniował wszystkich 12 zgłoszonych kandydatów.
Zgodnie z art. 160 § 1 u.s.p. wyboru ławników rada gminy dokonuje w głosowaniu tajnym.
Projektowana uchwała nie rodzi skutków finansowych dla Gminy Świebodzice.
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