UCHWAŁA NR XVI/173/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 -2023
Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się wybór ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu:
1) Wiesława Dudek,
2) Krystyna Glonek,
3) Anna Gruszka,
4) Mariola Styperek,
5) Iwona Ewa Wojtowicz.
2. Stwierdza się wybór ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:
1) Magdalena Błachowicz,
2) Krzysztof Marek Chełminiak,
3) Mariola Anna Cierpisz,
4) Marcin Grzegorz Gralak,
5) Włodzimierz Bernard Grzeczka,
6) Mariusz Zdzisław Kubicki,
7) Paulina Sadłos,
8) Kinga Maria Wdowiak,
9) Halina Jadwiga Woźniak.
3. Stwierdza się wybór ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy:
1) Jadwiga Małgorzata Sibora,
2) Alicja Stempinska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/173/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 października 2019 r.
Zgodnie z art. 165 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych, zwanej dalej „ustawą", kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych
trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.
Wybory ławników odbywają się – w myśl art. 163 § 1 ustawy – najpóźniej
w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich sądów
działających na obszarze właściwości sądu okręgowego, w tym także liczbę ławników do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, podaje prezes sądu okręgowego do wiadomości
poszczególnym radom gmin najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania
kandydatów (art. 161 ustawy).
Pismami z dnia 20 maja 2019 r. Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił liczbę
19 ławników potrzebnych do orzekania Sądowi Rejonowemu w Inowrocławiu na nową kadencję
2020-2023, wskazując jednocześnie, iż z tej liczby należy wyłonić 9 osób do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy. Ponadto określił liczbę 5 ławników
potrzebnych Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy na nową kadencję 2020-2023, wskazując
jednocześnie, iż z tej liczby należy wyłonić 1 osobę do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W terminie określonym w art. 162 § 1 ustawy zgłoszonych zostało 24 kandydatów do
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, z tego 12 kandydatów do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy. Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zostały zgłoszone 2 kandydatury.
Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XII/128/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
powołała Zespół Opiniodawczy do wyboru ławników. Zespół ten na sesji w dniu 23 września
2019 r. przedstawił opinię, w której wskazał, które zgłoszenia kandydatów nie spełniają
wymogów formalnych i z jakich względów. Po weryfikacji wniosków ww. opinii Rada Miejska
Inowrocławia uchwałą nr XIV/153/2019 pozostawiła 9 zgłoszeń kandydatów na ławników bez
dalszego biegu. 1 osoba złożyła rezygnację z kandydowania na ławnika. Pozostałych
16 zgłoszeń spełniających wymogi formalne dotyczyło: 14 kandydatów do Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu, z tego 9 kandydatów do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz
2 kandydatów do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
Wybór ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych należy do
kompetencji rad gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybór jest
dokonywany w głosowaniu tajnym (art. 160 § 1 ustawy).
Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów na sesji w dniu
28 października 2019 r. Zespół Opiniodawczy przedstawił opinię o ww. kandydatach na
ławników, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.
Ponadto, na podstawie uchwały nr XIV/154/2019 z dnia 23 września 2019 r. Rada
Miejska Inowrocławia zasiegnęła od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o ww.
kandydatach na ławników.
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Listę wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi rady gmin, które dokonały
ich wyboru, przesyłają – zgodnie z art. 164 § 1 ustawy – prezesom właściwych sądów,
najpóźniej do końca października. Spośród ławników znajdujących się na tej liście rady gmin
wskazują ławników wybranych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem
wywołania uchwały jest Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia.
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