
UCHWAŁA Nr 169 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników 

 na kadencję 2020 - 2023. 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 162 § 9 i 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm) Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 

Powołuje się Zespół do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023, 

składający się z radnych: 

   1) Macieja Ostrowskiego - Przewodniczący Zespołu, 

   2) Jacka Kubiaka - Członek Zespołu, 

   3) Katarzynę Jaworską - Członek Zespołu, 

   4) Krystynę Leśniewską - Członek Zespołu, 

   5) Sławomira Lorka - Członek Zespołu, 

6) Wiesława Wanjasa - Członek Zespołu. 

 

§ 2. 

 

Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta 

Konina, przed przystąpieniem do wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz do Sądu 

Rejonowego w Koninie na kadencję 2020 - 2023, opinii o zgłoszonych kandydatach, 

w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

 

§ 3. 

 

Upoważnia się Zespół do zasięgania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu 

informacji o kandydatach na ławników.  

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 5. 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie, a także zamieszczenie jej treści na stronie 

internetowej www.konin.pl oraz w BIP.  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 
 

 

http://www.konin.pl/


UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 169 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników 

na kadencję 2020 - 2023. 

 
 

 
Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 

ze zm.) Rada Miasta Konina dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023 w głosowaniu 

tajnym w terminie do końca października 2019 r.  

Art. 163 § 2 wyżej wymienionej ustawy zobowiązuje Radę do powołania Zespołu do 

opiniowania kandydatów na ławników.  

Zadaniem Zespołu, zgodnie z art. 163 § 2 ustawy, jest wypracowanie i przedstawienie na 

sesji Rady Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia 

przez nich wymogów określonych w ustawie.  

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie pismem z dnia 22 maja 2019 r. nr OA-0120-4/19, 

skierowanym do Rady Miasta w Koninie, zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu miasta 

Konina w tegorocznych wyborach na kadencję 2020-2023: 

1) do Sądu Okręgowego w Koninie w liczbie ogółem 18 osób, w tym 1 osoby do sądu 

pracy; 

2) do Sądu Rejonowego w Koninie w liczbie ogółem 5 osób, w tym 4 osoby do sądu pracy. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu umożliwi rozpoczęcie prac 

przygotowujących do wyboru ławników.  

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 

 

 

 


