
 

Uchwała Nr ………………….. 

Rady Gminy Sieradz 

z dnia …………………..2015r. 

 

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Sieradzu na  

           kadencję od 2016r. do 2019r.  

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1900r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2015r. poz. 1515), art.160§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów 

powszechnych(Dz. U. 2015r. poz. 133, poz. 509, poz. 694, poz. 1006), po zapoznaniu się 

z opinią zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników, Rada Gminy Sieradz 

uchwala co następuje: 

§1. W wyniku głosowania tajnego wybrane zostały:  

1) osoby wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały- na ławników do Sądu 

Okręgowego w Sieradzu  

2) osoby wymienione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały- na ławników do Sądu 

Rejonowego w Sieradzu  

3) osoby wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały- na ławników do Sądu 

Rejonowego w Sieradzu do orzekania w sprawach prawa pracy 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§4. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez ogłoszenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Sieradz oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu. 

  



Uzasadnienie do uchwały Nr………..2015 

Rady Gminy Sieradz 

z dnia………………………2015r. 

 

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądu Rejonowego 

        w Sieradzu w tym do orzekania z zakresu prawa pracy. 

 

Zgodnie z pismem oznaczonym sygnaturą I.A.0150-5/15 Kolegium Sądu Okręgowego 

w Sieradzu działając w oparciu o unormowania zawarte w art.161§1 ustawy z dnia 27 lipca 

2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U. z 2015r. poz. 133) ustaliło liczbę ławników 

wybieranych przez Radę na kadencję 2016-2019r.  

- do Sądu Okręgowego w Sieradzu    - 9 

- do Sądu Rejonowego w Sieradzu    -10 

 do orzekania  z zakresu prawa pracy  - 6 

 do orzekania w pozostałych sprawach- 4 

Na mocy uchwały Rady Gminy Sieradz Nr VII/50/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. powołano 

zespół opiniujący kandydatów na ławników w osobach:  

1. Halina Maciaszczyk   - Przewodnicząca 

2. Lucyna Bobrowska- Lewandowska - Członek  

3. Artur Kaczmarek    - Członek  

4. Ewa Marciniak- Kulka   - Członek 

5. Jan Świątek    - Członek  

Zespół opiniujący spotkał się na posiedzeniu w dniu…………2015r. Opinia o kandydatach  

sporządzona w celu przedstawienia Radzie Gminy Sieradz obejmuje w szczególności zakres 

spełnienia przez kandydatów wymogów ustawowych.  



Zgodnie z art. 162§9 cytowanej wyżej ustawy uzyskano również informację od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji na temat zgłoszonych kandydatów.  

Uchwałę podjęto w oparciu o opinię przedstawioną podczas sesji przez zespół opiniujący 

kandydatów na ławników.  

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i dokonania wyboru przez Radę Gminy Sieradz 

uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.   

  



Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr………….2015  

Rady Gminy Sieradz  

Z dnia …………………2015 

 

 

Lista ławników wybranych do Sądu Okręgowego w Sieradzu  

 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. ……………………………………………………. 

5. ……………………………………………………. 

6. ……………………………………………………. 

7. ……………………………………………………. 

8. ……………………………………………………. 

9. ……………………………………………………. 

 

 

  



Załącznik Nr 2 do 

Uchwały Nr………….2015  

Rady Gminy Sieradz  

Z dnia …………………2015 

 

 

Lista ławników wybranych do Sądu Rejonowego w Sieradzu 

 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. ……………………………………………………. 

 

  



Załącznik Nr 3 do 

Uchwały Nr………….2015  

Rady Gminy Sieradz  

Z dnia …………………2015 

 

 

Lista ławników wybranych do Sądu Rejonowego w Sieradzu do orzekania 

w sprawach z zakresu prawa pracy 

 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

 


