
         - projekt -   

               

 

UCHWAŁA Nr   

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia   2015 roku        

 

w sprawie  zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu                                    

                                

Na podstawie art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509, poz. 694, poz. 1066, z 2013 r. poz. 1433, 

poz. 1247) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  

8 marca 1990 r. (Dz. U. z  2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 

1072) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:   

 

§  1.1. Stwierdza się, że w zgłoszeniu pani Anny Marii Remisz - kandydatki na ławnika do 

Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim złożonym w dniu 22 czerwca 2015 r.   

występują braki formalne polegające na tym, że w załączniku (lista osób popierających 

kandydata) w poz. 9 - 11, w poz. 27- 28 w adresie zamieszkania brak jest nazwy 

miejscowości.  

2. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust.1 uznaje się za niespełniające wymogów 

formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu.                                       

 

§  2.1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także zamieszczenie jej treści na 

stronach internetowych: www.bip.piotrkow.pl i www.rada.piotrkow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bip.piotrkow.pl/


U z a s a d n i e n i e 

do projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu 

 

Na posiedzeniach Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych, powołanego Uchwałą Nr X/132/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

odbytego w dniach:  9 lipca, 9  i 14 września 2015 r. członkowie tego Zespołu dokonali oceny 

zgłoszeń kandydatów na ławników pod względem spełnienia przez nich ustawowych 

przesłanek wymienionych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniu 

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, jak również czy zgłoszenia zawierają odpowiednie załączniki i czy wpłynęły 

w ustawowym terminie (do dnia 30 czerwca b.r.). 

W zgłoszeniu Pani Anny Marii Remisz, zgłoszonej w dniu 22 czerwca  

2015 r. stwierdzono że w załączniku (lista osób popierających kandydata) w poz.  

9 - 11, w poz. 27- 28 osoby popierające kandydata na ławnika w adresie zamieszkania nie 

podały nazwy miejscowości.  

W związku z powyższym zgłoszenie to uznaje się za niespełniające wymogów 

formalnych, które powinno być pozostawione bez biegu. 

Wybory ławników, gminy przygotowują jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Procedury wyboru ławników, które reguluje dział IV,  rozdział 7 

ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie przewidują możliwości uzupełnienia 

dokumentów. Brak jest również podstaw prawnych do zastosowania procedury – wezwania 

do uzupełnienia zgłoszenia kandydata na ławnika ponieważ przepis art. 162 § 10 w/w ustawy 

jest przepisem szczególnym do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 

Zespół opiniujący nie może samodzielnie odrzucić zgłoszenia w związku z czym 

postanowił przekazać swoją opinię Przewodniczącemu Rady Miasta z wnioskiem                    

o przygotowanie zgodnie z art. 162 § 10 cytowanej ustawy projektu uchwały w sprawie 

pozostawienia zgłoszenia bez dalszego biegu. 

Przedłożony Radzie Miasta projekt czyni zadość wymaganiom ustawowym.  

 


