
O P I N I A ZESPOŁU 

o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie 

i Sądu Rejonowego- Sądu Pracy  w Ostrowie Wlkp. z obszaru gminy Rozdrażew 

na kadencję 2020 - 2023 

 

Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników został powołany uchwałą                                    

Nr VII/52/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie powołania Zespołu 

do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników z obszaru gminy Rozdrażew 

do Sądu Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.   na kadencję                 

2020-2023, w składzie: 

1) Jolanta Adamiak - radna Rady Gminy  - przewodniczący Zespołu; 

2) Stanisław Janicki - radny Rady Gminy - zastępca przewodniczącego Zespołu; 

3) Beata Skorupska-Smardzewska – zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - członek 

Zespołu; 

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

o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz 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. Nr 121, poz. 693). 

Zadaniem Zespołu, zgodnie z art. 163 § 2 ustawy, jest wypracowanie i przedstawienie                      

na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia 

przez nich wymogów określonych w ustawie.  

 

Po przeanalizowaniu zgłoszeń Zespół stwierdza, że w ustawowym terminie do 30 czerwca 

2019r. na kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie zgłoszono jedną osobę 

i do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. również jedną osobę. Zgłoszenia spełniają 

wymagania formalne, o których mowa w art. 162 § 2 – 5 w/w  ustawy.  

Rada Gminy dokonuje wyboru jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Krotoszynie  

i jednego do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Ostrowie Wlkp.  

 

W oparciu o dokonane zgłoszenia oraz informację otrzymaną od Wielkopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o zgłoszonych kandydatach Zespół  przedstawia poniższą 

opinię :  

  

Zgłoszono następującą kandydaturę do Sądu Rejonowego  w Krotoszynie: 

 

1. Danuta  Maria Kołodziej  - 59 lat, zam. Dzielice, na terenie gminy zamieszkuje od 36 lat,  

pracownik obsługi szkoły w Dzielicach – zatrudniona 23 lata, 

wykształcenie średnie, była przewodnicząca Koła Gospodyń 

Wiejskich w latach 2012-2015 a obecnie jego członek, od 2015r. 

pełni funkcję sołtysa wsi Dzielice, ławnik w latach 2012 – 2019. 

Nie  karana, nie jest pozbawiona ani nie ma ograniczonej władzy 

rodzicielskiej, nie jest prowadzone przeciwko niej żadne 

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego      

i przestępstwo skarbowe. Nie figuruje w Centralnej Bazie Danych 

Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

                                               Zgłoszona przez grupę wyborców. 

 



 

Zgłoszono następującą kandydaturę do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy w Ostrowie Wlkp.: 

 

1. Maria Szymczak  - 66 lat, zam. Rozdrażew, na terenie gminy zamieszkuje                     

od urodzenia, wykształcenie wyższe, rencista od 2005r., radna 

Rady Gminy Rozdrażew w latach 1998 – 2010, pełniła funkcję 

ławnika w latach 2016-2019. Nie karana, nie jest pozbawiona ani 

nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej, nie jest prowadzone 

przeciwko niej żadne postępowanie o przestępstwo ścigane                      

z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.  

                                               Figuruje w Centralnej Bazie Danych Krajowego Systemu 

Informacyjnego Policji - zanotowano jedno wykroczenie ruchu 

drogowego. 

                                               Zgłoszona przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew. 

 

 

 

 

Zespół pozytywnie opiniuje zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu 

Rejonowego w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim. Kandydaci spełniają niezbędne 

warunki i zostali zgłoszeni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo                     

o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).  

Zespół opiniujący rekomenduje wyżej wymienionych Radzie Gminy do dokonania aktu 

wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

 

 

 

          

         Zespół opiniujący: 

 

 

                                                                   /-/ Jolanta Adamiak   

                    /-/ Stanisław Janicki          

                                                                   /-/ Beata Skorupska-Smardzewska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdrażew, dnia 2.09.2019 r.  


