UCHWAŁA NR IX/70/19
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 22 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
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy
Kamiennik uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenie Pana _____________________ na ławnika
do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020-2023 jako niespełniające wymagań
formalnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Henryk Kliś
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__________________________ na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 20202023 dokonanego w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Organizację Zakładową NSZZ
SOLIDARNOŚĆ przy Wodociągi i Kanalizacja „Akwa” Spółka z.o.o., 48-300 Nysa, al.
Wojska Polskiego 2, jako niespełniającego wymagań formalnych jest brak dołączenia
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego organizacji zgłaszającej, nie
spełniając tym samym art. 162 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.), a przedłożone zaświadczenie lekarskie o
stanie zdrowia wystawione jest przez felczera, natomiast zgodnie z art. 162 § 2 pkt 4 ustawy
powinno być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Art. 162 § 10 ustawy stanowi, że zgłoszenia kandydatów na ławników nie spełniające wymagań
formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu, co
stwierdza rada gminy w drodze uchwały. Powyższe stanowisko potwierdza również Zespół
opiniujący kandydatów na ławników, który na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. dokonał
oceny pod kątem spełnienia przez kandydata na ławnika wymogów określonych w ustawie
rekomendując Radzie Gminy Kamiennik pozostawienie zgłoszenia na ławnika Pana
________________________ bez dalszego biegu.

