
 
UCHWAŁA  NR 130/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 29 października 2019r. 
 

 
w sprawie wyboru ławnika. 
 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) w związku z art.160 §1 ustawy                  
z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz.52, poz.60,   
poz.125)  - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu  uchwala, co następuje: 
 
 
§1.1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Pana Andrzeja Kacprzaka 

na ławnika do Wydziału XIV Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Pile  na kadencję obejmującą 
lata 2020 -2023. 

2. Protokół głosowania stanowi załącznik do uchwały. 
  
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr  130/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 2019r.                         
w sprawie wyboru ławnika. 
  
 

Zgodnie z art.160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz.52 ze zm.) - ławników do sądów okręgowych i sądów 
rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. 

Pismem z dnia 21 maja 2019r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu wystąpił do Rady 
Miejskiej w Jastrowiu o dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Złotowie oraz                    
1 ławnika do Wydziału XIV Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Pile.  

Wpłynęło 1 zgłoszenie kandydata na ławnika do Wydziału XIV Sądu Okręgowego                     
w Poznaniu z/s w Pile.  

Uchwałą Nr 97/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.  Rada Miejska w Jastrowiu powołała 
zespół opiniujący kandydatów na ławników.  

Na podstawie art.163 §9 ustawy Przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrowiu wystąpił do 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o udzielenie 
informacji o kandydacie na ławnika.  

Zespół opiniujący wydał opinię o zgłoszonym kandydacie, w szczególności                              
w zakresie spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie. Zespół opiniujący 
stwierdził, że kandydat spełnia wymagania formalne określone  w ustawie. 

 
 Podjęcie przedkładanej uchwały stanowi realizację kompetencji zastrzeżonej dla organu 
stanowiącego. 


