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UCHWALA Nr
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 2019 roku

\v sprawie zgloszenia kandydata na lawnika, ktore pozostawia si$ bez dalszego bicgu.

Na podstawie art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s^dow 
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 125) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz^dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; 
zm.: poz. 1309, poz. 1696 ) uchwala, co nast^pujc:

- kandydatki na lawnika§ 1. Pozostawia si$ bez dalszego biegu zgloszenie Pani . 
do S^du Okr^gowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencj^ 2020-2023, niespelniaj^ce 
wymagah formalnych okreslonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s^dow 
powszechnych, z przyczyn okreslonych w uzasadnieniu do qchwaly.

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si$ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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Uzasadnienie
do projektu uchwaty w sprawie zgloszenia kandydata na lawnika, ktore pozostawia si? 
bez dalszego biegu.

Zespoi do zaopiniowania kandydatow na iawnikow do s^dow powszechnych, 
powolany uchwai^ Nr IX/13 8/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dokonal oceny 
zgloszen kandydatow na Iawnikow pod wzgl?dem spelnienia wymogow formalnych.
Oceny dokonano pod wzgl?dem spelnienia ustawowych przeslanek wymienionych w ustawie 
z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju s^dow powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52; zm.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 125) i rozporz^dzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9 czerwca 
2011 r. w sprawie sposobu post?powania z dokumentami zlozonymi radom gmin przy 
zglaszaniu kandydatow na Iawnikow oraz wzoru karty zgloszenia, jak rowniez, czy zgloszenia 
zawieraj^ odpowiednie zal^czniki i czy wplyn?ly w ustawowym terminie (tj. do dnia 30 
czerwca 2019 r.).

Po sprawdzeniu przez Referat Ewidencji Ludnosci Urz?du Miasta numerow 
ewidencyjnych wszystkich osob popieraj^cych kandydatur? Pani 
Okr?gowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencj? 2020-2023 w zal^czniku (lista osob 
posiadaj^cych czynne prawo wyborcze zglaszaj^cych kandydata na lawnika do s^du) do 
zgloszenia stwierdzono: w poz. 32 numer PESEL zostal poprawiony przy uzyciu srodkow 
korektorskich i wpisany w to miejsce poprawny numer PESEL oraz w poz. 44 i poz. 45 osoby 
popieraj^ce wpisaly bl?dne numery PESEL.
W zwi^zku z powyzszym czlonkowie Zespolu w glosowaniu jawnym jednogtosnie stwierdzili, 
ze w ww. przypadku nie ma wymaganej ilosci 50 podpisow osob popieraj^cych kandydatur?, 
dlatego tez zgloszenie Pani 
w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s^dow powszechnych i zgloszenie 
to pozostawia si? bez dalszego biegu.

Wybory Iawnikow gminy przygotowuj^ jako zadanie zlecone z zakresu administracji 
rz^dowej. Procedury wyboru Iawnikow, ktore reguluje dzial IV, rozdzial 7 ustawy Prawo 
o ustroju s^dow powszechnych nie przewiduj^ mozliwosci uzupelnienia dokumentow. Brak 
jest rowniez podstaw prawnych do zastosowania procedury - wezwania do uzupelnienia 
zgloszenia kandydata na lawnika, poniewaz przepis art. 162 § 10 w/w ustawy jest przepisem 
szczegolnym do przepisow Kodeksu post?powania administracyjnego.
Zespoi opiniuj^cy nie moze samodzielnie odrzucic zgloszenia w zwi^zku z czym postanowil 
przekazac swoj^ opini? Przewodnicz^cemu Rady Miasta z wnioskiem o przygotowanie zgodnie 
z art. 162 § 10 ww. ustawy projektu uchwaty w sprawie pozostawienia zgloszenia bez dalszego 
biegu. Przedlozony Radzie Miasta projekt czyni zadosc wymaganiom ustawowym.
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