
                                                                              Protokół Nr 1
                                                  z posiedzenia zespołu do spraw  wyboru
                                                      ławników  do sądów powszechnych
                                                                    na kadencję 2020-2023
                                                               odbytego w dniu 05.07.2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku  zwołał  w dniu 05 lipca 2019 r. posiedzenie
zespołu  do  spraw wyboru ławników powołanego  w  dniu  25 czerwca 2019r.  Uchwałą  
Nr  107/X/2019  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  w  sprawie  powołania  zespołu  do  spraw 
wyboru  ławników  przypadającą   na  lata  2020-2023.

Lista obecności  w załączeniu pod protokołem.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku poprosił  o  podanie kandydatury  na 
pełnienie  funkcji  przewodniczącego zespołu  do  spraw wyboru  ławników.
Zaproponowana została kandydatura   Pani  Sylwii Piątkowskiej.

Zespół   pozytywnie   zaopiniował  kandydaturę  P.Sylwii  Piątkowskiej.
/Za – głosowały 2 osoby,                   przeciwnych – 0,                   wstrzymała się – 1 osoba/.
 

Zgodnie z otrzymanym pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie na podstawie
art. 161  ustawy  z  dnia  27 lipca 2001 roku  Prawo  o  ustroju  sądów  powszechnych,  na 
posiedzeniu  w dniu  4 kwietnia 2019 roku, Kolegium  Sądu  Okręgowego  ustaliło  liczbę 
ławników do  wyboru  przez  Radę  na kadencję  2020-2023, która wynosi:

- do Sądu Okręgowego w Częstochowie   -  4
                  w  tym   do Sądu Pracy               -  1

- do Sądu Rejonowego w Częstochowie   -   2
                  w  tym   do Sądu Pracy              -   1

W terminie do 30 czerwca 2019r.  karty zgłoszenia na kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych  złożyło  łącznie  6 osób:

do Sądu  Okręgowego w Częstochowie  złożyły  3 osoby,  zgłoszone  przez  Prezesa  
Sądu  Okręgowego  w  Częstochowie.
Natomiast  do  Sądu Okręgowego w Częstochowie  do orzekania  z  zakresu  prawa  
pracy  wniosek  złożył   1 kandydat   rekomendowany  przez   Stowarzyszenie  
Edukacyjne "WIENIAWA"  w  Kłobucku.
 
do Sądu Rejonowego  w Częstochowie  do orzekania  z  zakresu  prawa  pracy  złożyły
2 osoby,  (osoby te  zostały  zgłoszone przez Prezesa Sądu  Rejonowego w Częstochowie ).
Brak  kandydatury  do  Sądu  Rejonowego  w  Częstochowie.   



Zespół   szczegółowo  przeanalizował  złożone  dokumenty. 
Stwierdzono   niewielkie uchybienia, które  zostaną  uzupełnione. 
                         
W  dalszej  kolejności  przygotowany  zostanie  na   najbliższą  sesję   projekt   uchwały  w  
sprawie zasięgnięcia  od  Komendanta Wojewódzkiego  Policji  informacji  o kandydatach  
na  ławników w  której upoważnia się Przewodniczącego  Rady  do  przesłania  łącznie   z 
uchwałą  danych  osobowych  kandydatów.
 
                       

                                                                                                  Przewodnicząca  zespołu
                                                                                                     ds wyboru  ławników

                                                                                                     Sylwia   Piątkowska 

  
 
 


