UCHWA A NR 113/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 27 wrze"nia 2011 r.

w sprawie powo(ania Zespo(u opiniuj,cego kandydatów na (awników

Na podstawie art. 163, § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju
s dów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Gminy
Opatówek uchwala, co nast-puje:
§ 1. 1. Powo/uje si- trzyosobowy zespó/ opiniuj cy kandydatów na /awników S du
Rejonowego w Kaliszu w nw. sk/adzie osobowym:
1) Radny Pawe/ B kowski
2) Radny Mariusz Ma/oburski
3) Radny Wojciech Pokojowy
2. Przed przyst pieniem do wyborów /awników zespó/, o którym mowa w ust. 1
przedstawi na sesji swoj opini- o zg/oszonych kandydatach.

§ 2.Zespó/, o którym mowa w § 1 ulega rozwi zaniu po dokonaniu przez Rad- Gminy
Opatówek wyboru /awników na kadencj- 2012-2016.

§ 3.Wykonanie uchwa/y powierza si- Wójtowi Gminy Opatówek.

§ 4. Uchwa/a wchodzi w 8ycie z dniem podj-cia.

UZASADNIENIE

do UCHWA Y NR 113/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 27 wrze"nia 2011 r.

wsprawie powo(ania Zespo(u opiniuj,cego kandydatów na (awników

W zwi zku potrzeb

przeprowadzenia w bie8 cym roku wyborów /awników

s dowych na kadencj- 2012-2016, Prezes S du Okr-gowego w Kaliszu - zgodnie z
art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s dów powszechnych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) wskaza/ Radzie Gminy Opatówek liczb/awników ( tj. 2, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy), która
zapewni prawid/owe funkcjonowanie S du Rejonowego w Kaliszu.
Zgodnie z art. 160 § 1 cyt. wy8ej ustawy /awników do s dów okr-gowych oraz
s dów rejonowych wybieraj rady gmin, których obszar jest obj-ty w/a:ciwo:ci tych
s dów. Wybory przygotowuj

gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji

rz dowej.
Wybory /awników odbywaj

si- najpó;niej w pa;dzierniku roku kalendarzowego,w

którym up/ywa kadencja dotychczasowych /awników.
Przed przyst pieniem do wyborów /awników s dowych rada gminy powo/uje zespó/,
który przedstawia na sesji swoj opini- o zg/oszonych kandydatach na /awników.
Wobec powy8szego podj-cie niniejszej uchwa/y jest uzasadnione.

