
UCHWAŁA NR XVII/86/2019
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 162 § 10 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenie Pana ........................ na ławnika do Sądu Rejonowego 
w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dokonane w dniu 28 czerwca 2019 r. jako niespełniające 
wymogów formalnych, o których mowa w ustawie z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/86/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Zgodnie z art. 162 § 10 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zgłoszenia kandydatów, które
nie spełnią wymogów formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 – 5 cyt. ustawy, pozostawia się bez dalszego
biegu, co stwierdza Rada w drodze uchwały.

Radni Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zapoznali się z ustaleniami zespołu opiniującego oraz
zgłoszeniem Pana ............... na ławnika.

W zgłoszeniu Pana ............... stwierdzono uchybienia formalne, które nie pozwalają na dokonanie wyboru
jego osoby na ławnika. W zgłoszeniu tego kandydata stwierdzono następujące uchybienia:

– informacja z Krajowego Rejestru Karnego datowana na dzień 1.07.2019r. (termin zgłoszeń na ławników
wraz z dokumentami upłynął w dniu 30 czerwca 2019 r.),

– oświadczenie, że nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe nie zawiera daty złożenia oświadczenia, co narusza art. 162 § 5 ustawy
Prawo o ustroju sądów powszechnych,

– oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska
nie została mu ograniczona ani zawieszona nie zawiera daty złożenia oświadczenia, co narusza
art. 162 § 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,

– brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, co narusza art. 162 § 3 i 5 ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych.

Przewodniczący Rady
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