WYBORY ŁAWNIKÓW
DO SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

Szanowni Państwo!
Z dniem 31 grudnia 2019 roku kończy się kadencja ławników w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
funkcjonujących w latach 2016-2019.
Zgodnie z art. 160 §1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.
U. z 2019 poz. 52) wyboru ławników do wszystkich sądów w obszarze właściwości sądu okręgowego
dokonują rady gmin.
Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania wyboru 2 ławników
z terenu Gminy Trzebiechów do Sądu Rejonowego w Świebodzinie:
1 ławnika do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
1 ławnika do Wydziału Pracy.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne
organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem
partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze.
Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom
gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 693).
Do karty zgłoszenia dołącza się dokumenty określone w art. 162 § 2-4 ustawy prawo o ustrojów
sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52), tj:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza
rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.
U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną
organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego
właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się
również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego
zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni
przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem
zgłoszenia.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez
obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o zgłaszanie kandydatur na ławników w terminie do
30 czerwca 2019r.
Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które
wpłyną po upływie w/w terminu pozostawia się bez biegu.
W załączeniu przesyłam kartę zgłoszenia kandydata, rozporządzenie oraz zapisy ustawy dot.
ławników.
Wójt Gminy
/-/ Izabella Staszak

