
 

UCHWAŁA Nr 700 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 marca 2018 roku 

 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 160 § 1 i art. 168 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23) - Rada 

Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Stwierdza wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 

Pani Elżbiety Moniki URBANIAK. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                             Przewodniczący 

                                                                                        Rady Miasta Konina 

 

                                                                                             /-/Wiesław Steinke 
 

 

  

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 700 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 marca 2018 roku 

 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie. 
 
 

 

 

W dniu 6 marca 2018 roku do Przewodniczącego Rady Miasta Konina wpłynęło 

pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie nr OA-0120-3/18 z dnia 1 marca 2018 r., 

w którym poinformował, że na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23) Pani Jolanta Banaszak została 

skreślona z listy ławników wybranych do Sądu Okręgowego na kadencję 2016-2019, 

a z dniem 15 lutego 2018 roku jej mandat uległ wygaśnięciu.  

W związku z koniecznością uzupełnienia wymaganej liczby ławników, Prezes Sądu 

Okręgowego na podstawie art. 168 wyżej wymienionej ustawy zwrócił się do Rady Miasta 

Konina o dokonanie uzupełnienia listy i wybranie nowego ławnika w sposób określony 

w ustawie. 

Przewodniczący Rady Miasta Konina w dniu 8 marca 2018 roku ogłosił nabór 

kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie. Ustalił termin zgłaszania 

kandydatów na ławnika do 19 marca 2018 roku.  

Zgłoszenia na ławnika dokonała 1 kandydatka.  

Zespół do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 w dniu 

20 marca 2018 roku dokonał weryfikacji zgłoszeń. Zarekomendowano jedną kandydatkę na 

ławnika.  

Rada gminy w głosowaniu tajnym dokonała wyboru 1 ławnika.  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 
 

 

 
 

 

 

 


