
UCHWAŁA Nr XII/165/2019 

RADY Miasta Gniezna 

z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie:  wyboru ławników 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.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 160 § 1 w zw. z art. 164 § 1 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 52 ze zm.), Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego          

w Gnieźnie zostali wybrani: 

1) Regina CHORN 

2) Agata JÓŹWIAK 

3) Aleksandra STACHOWIAK 

 

2. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławnika do orzekania w sprawach            

z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce  w Poznaniu 

został wybrany: 

1) Wojciech ORŁOWSKI 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Gniezna. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Wybory na ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  

Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). W okresie 

poprzedzającym wybory, do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wpłynęło dziewięć 

zgłoszeń kandydatów na ławników. Zespół ds. opiniowania  kandydatów na 

ławników powołany Uchwałą Nr X/135/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 czerwca 

2019 r. dokonał analizy zgłoszeń kandydatów na ławników pod kątem spełnienia 

przez nich wymogów ustawowych. Po weryfikacji zgłoszeń zespół pozytywnie 

zaopiniował sześcioro kandydatów (w tym jednego do orzekania w sprawach            

z zakresu prawa pracy), którzy spełnili wymogi formalne zawarte w ustawie. 

Pozostałe zgłoszenia zostały złożone z naruszeniem przepisów ustawy. Dwa 

zgłoszenia zostały złożone po terminie, w tym jedno dodatkowo z naruszeniem 

wymogów formalnych dotyczących minimalnej liczby osób zgłaszających 

kandydata, mających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujących na terenie 

gminy dokonującej wyboru. Trzecie zgłoszenie zostało złożone również z naruszeniem 

opisanego powyżej wymogu dotyczącego minimalnej liczby osób zgłaszających 

kandydata. 

 

Rada Miasta Gniezna dokonała wyboru ławników na kadencję 2020-2023, w tym 

trzech ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie i  jednego ławnika 

do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym Poznań – 

Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. 

 

Zgodnie z art. 164 § 1 ustawy listę wybranych ławników wraz z dokumentami,               

o których mowa w art. 162 § 2-4, przesyła się prezesom właściwych sądów, 

najpóźniej do końca października. 

 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


