
Projekt

z dnia  20 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego 
w Rzeszowie 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. Z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 62 z późn. zm.), po przeprowadzeniu tajnego głosowania Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

1) ............................

2) ............................

§ 2. Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Rzeszowie:

1) ............................ - do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 3. 1. Protokół z tajnego głosowania na ławników do Sądu Okręgowego stanowi załącznik nr 1 do nin. 
uchwały.

2. Protokół z tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego stanowi załącznik nr 2 do nin. 
uchwały.

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania list wybranych ławników prezesom 
właściwych sądów.

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

Jednym z zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej jest
przeprowadzenie wyborów na ławników.

Kwestię procedury wyboru ławników reguluje Dział IV Rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52 t.j.) oraz rozporządzenie 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 (Dz. U. 2011.121, poz. 693 ).

Pismem z dnia 14 maja 2019 Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie zgłosił ilość ławników potrzebnych
do wyboru z terenu gminy Hyżne. Jest to odpowiednio:

2 ławników do Sądu Okręgowego;

2 ławników do Sądu Rejonowego, w tym 1 ławnik do orzekania w spawach z zakresu prawa pracy.

W ustawowym terminie tj. do 30 czerwca 2019 r. zgłoszono 3 kandydatury na ławników z Gminy Hyżne,
w tym dwóch do Sądu Okręgowego i jeden do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy.

Zgodnie z art. 160 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 okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady
gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Szczegółowy sposób
przeprowadzenia wyborów określa regulamin wyboru ławników. Zgodnie z art. 163 cyt. ustawy wybory
ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja
dotychczasowych ławników.

Listę wybranych ławników rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych
sądów, najpóźniej do końca października.
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