UCHWAŁA NR XIX/76/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu.
Na podstawie art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm1.) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala
co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że bez dalszego biegu zostało pozostawione zgłoszenie kandydata na
ławnika Marzeny Marii Wajman do Sądu Rejonowego w Nowej Soli.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Dusza
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz.
1271; Nr 213, poz. 1802; Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838; Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34,
poz. 304; Nr 130, poz. 1376; Nr 185, poz. 1907; Nr 273, poz. 2702 i poz. 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98; Nr 131,
poz. 1102; Nr 167, poz. 1398; Nr 169, poz. 1410 i 1413; Nr 178, poz. 1479; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z
2007r. Nr 64, poz. 433; Nr 73, poz. 484; Nr 99, poz. 664; Nr 112, poz. 766; Nr 136, poz. 959; Nr 138, poz. 976;
Nr 204, poz. 1482; Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 41, poz. 251; Nr 223, poz. 1457; Nr 228, poz. 1507; Nr 234,
poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4; Nr 9, poz. 57; Nr 26 poz. 156 i 157; Nr 56, poz. 459; Nr 157, poz. 1241; Nr
178, poz. 1375; Nr 219, poz. 1706; Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1241, Nr 205, poz. 1364; z 2011 r.
Nr 109, poz. 627; Nr 126, poz. 714

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 162 cytowanej w podstawie prawnej ustawie zgłoszenia kandydatów na
ławników do sądów rejonowych należy dokonywać na karcie zgłoszenia załączając określone
w tym artykule dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji
ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez
stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji
dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób
zgłaszających kandydata.
Zgłoszenia, które nie spełniają wyżej wymienionych wymagań formalnych, o których
mowa w art. 162 § 2-5 cytowanej ustawy, zgodnie z art. 162 § 10 cytowanej ustawy
pozostawia się bez dalszego biegu, co stwierdza rada gminy w drodze uchwały.
W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika Pani Marzeny Marii Wajman stwierdzono
następujące braki formalne:
1. karta zgłoszenia niezgodna jest z obowiązującym rozporządzeniem;
2. brak oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. brak oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani
zawieszona;
4. brak odpisu Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenia zgłaszającego kandydata,
Przedstawione regulacje w uchwale nie powodują obciążenia budżetu Gminy Kożuchów.
W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Kożuchowie
uchwały o przedłożonej treści.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Dusza

