
UCHWAŁA NR XII/102/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 30 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) w związku z 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 Miejska w Sośnicowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1. Pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenie Pani Katarzyny Elżbiety Maks na ławnika do Sądu 
Rejonowego w Gliwicach na kadencję 2020-2023 dokonane w dniu 28 czerwca 2019 r. przez grupę obywateli 
jako niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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UZASADNIENIE

Przyczynę pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani Katarzyny Elżbiety Maks na ławnika
do Sądu Rejonowego w Gliwicach na kadencję 2020-2023 dokonanego w dniu 28 czerwca 2019 r. przez
grupę obywateli stanowi niespełnienie wymagań formalnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w postaci braku wymaganej liczby podpisów co najmniej 50
obywateli zgłaszających kandydata mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na obszarze
Gminy Sośnicowice. Do zgłoszenia Pani Katarzyny Elżbiety Maks na ławnika załączono zgodnie z art.
162 §4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko,
numer ewidencyjny PESEL i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu dwóch osób zgłaszających
kandydata, jednak 3 osoby nie spełniły wymagań co do określenia miejsca stałego zamieszkania. Z
załączonej do zgłoszenia przez grupę obywateli listy poparcia wynika, że 3 osoby spośród 52 wskazanych
na liście nie podały miejscowości w której zamieszkują, co jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań
formalnych określonych w art. 162 §4 ustawy. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego zgłoszenia
kandydata na ławnika jest wskazanie na liście osób popierających kandydata na ławnika wszystkich danych
wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym również podania miejsca zamieszkania. Wskazanego
braku formalnego nie można uzupełnić. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest
niedopuszczalne, a w konsekwencji zgłoszenie kandydata pozostawia się bez dalszego biegu.
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