
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników 
do sądów powszechnych w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U.2019.1815, 1571) w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy 
zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.2011.121.693); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zniszczenia dokumentów, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 21 lipca 
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, powołuje się Komisję ds. brakowania dokumentacji 
w związku z organizacją wyborów ławników do sądów powszechnych w Szczecinie, zwaną dalej 
„Komisją”.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Rafał Miszczuk - Przewodniczący Komisji, Dyrektor Biura Rady Miasta;

2) Agata Broszczak - Członek Komisji, Główny Specjalista w Biurze Obsługi Urzędu;

3) Marta Czapiewska - Członek Komisji, Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta.

§ 3. Zadaniem Komisji jest dokonanie protokolarnego, fizycznego zniszczenia dokumentów, 
o których mowa w § 1, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na odbiór dokumentów przez 
niewybranych kandydatów na ławników oraz kandydatów, których złoszenia nie spełniały wymogów 
formalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Szczecin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.2011.121.693), prawodawca nakłada obowiązek
zniszczenia dokumentów tych kandydatów na ławników, którzy nie zostali wybrani, a także
nie odebrali przedmiotowych dokumentów w określonym – 60-dniowym terminie.

Prawodawca zobowiązuje radę gminy do powołania komisji, która przeprowadzi proces brakowania
dokumentacji, a dowód z tych czynności złoży w aktach sprawy.

Powołany przepis nie wskazuje na liczebność komisji, a także nie wskazuje katalogu osób, które
mogą brać czynny udział w jej pracach.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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