Uchwała nr 1/1/15

-

Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, które obejmują
swoją właściwością obszar Gminy-Miasto Działdowo na kadencję lat 2016-2019.
z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych, które
obejmują swoją właściwością obszar Gminy-Miasto Działdowo, na kadencję lat 2016-2019.

Na podstawie art. 158-162 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) oraz § 2 uchwały nr XI/77/15 Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych, które obejmują swoją właściwością obszar Gminy-Miasto
Działdowo, na kadencję 2016-2019 oraz w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu
z dnia 21.05.2015 r. nr OA.4000.1.2015 określającym liczbę ławników podlegających wyborowi przez Radę
Miasta Działdowo
Zespół uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu poinformował, że Rada Miasta Działdowo powinna dokonać
wyboru 5 ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2016-2019.
2. W terminie ustawowym zgłoszono 10 kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Działdowie.
3. Wykaz zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie, w postaci
wyciągu z rejestru zgłoszeń, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wszyscy kandydaci na ławników:
1) zostali zgłoszeni przez podmioty uprawnione i w wymaganym terminie, tj. do 30 czerwca 2015 r.;
2) posiadają obywatelstwo polskie i korzystają z pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
3) mają ukończone 30 lat i nie przekroczyli 70 lat;
4) są zatrudnieni, prowadzą działalność gospodarczą lub zamieszkują na terenie Gminy-Miasto
Działdowo co najmniej od roku;
5) są zdolni, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
6) posiadają co najmniej wykształcenie średnie.
2. W stosunku do żadnego kandydata nie zachodzą wyłączenia określone w art. 159 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.)
3. Do karty zgłoszenia każdy kandydat dołączył:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającą - „Nie figuruje w Kartotece Karnej
Krajowego Rejestru Karnego”;
2) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie, 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,

stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Dokumenty wymienione w punktach od 1 do 4 są opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed
dniem zgłoszenia.
4. Do zgłoszeń kandydatów na ławników dokonanych na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia,
dołączono również aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzające wpisy stowarzyszeń
do właściwego rejestru. Dokumenty są opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem
zgłoszenia.
5. Do zgłoszeń kandydatów na ławników dokonanych na karcie zgłoszenia przez obywateli dołączono
także listy osób zawierające imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego
zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z co najmniej pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
§ 3. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przekazała Radzie Miasta informacje o kandydatach
na ławników. Zostaną one przekazane radnym do wiadomości.
§ 4. Po stwierdzeniu, że kandydaci spełniają wymogi określone w ustawie – pozytywnie zaopiniować
wszystkich zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję
2016-2019.
§ 5. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu do przestawienia Radzie Miasta Działdowo na sesji niniejszej
opinii o zgłoszonych kandydatach przed przystąpieniem do ich wyboru.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zespołu
/-/Jerzy Cybulski

Załącznik do uchwały nr 1/1/15
Zespołu do zaopiniowania kandydatów
na ławników z dnia. 8 września 2015 r.

WYCIĄG
z rejestru zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych, które obejmują
swoją właściwością obszar Gminy-Miasto Działdowo,
na kadencję lat 2016-2019.

Zgłoszenia pochodzące od co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących na stałe na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
L.p.

Imię/imiona i nazwisko kandydata

Data zgłoszenia

1.

Aneta Agnieszka PAWELSKA

22.06.2015 r.

2.

Jerzy STERNICKI

22.06.2015 r.

3.

Anna Barbara WÓJCIK

22.06.2015 r.

4.

Kazimierz Marian KĘPKA

23.06.2015 r.

5.

Sylwia Wiktoria ŻYWIEC

29.06.2015 r.

6.

Barbara KOZŁOWSKA

30.06.2015 r.

7.

Aldona Barbara JAŹWIŃSKA

30.06.2015 r.

Zgłoszenia pochodzące od stowarzyszeń zarejestrowanych na podstawie przepisów prawa
L.p.
1.

Imię/imiona i nazwisko kandydata
Zenobia Bogumiła BARTNICKA

2.

Data
zgłoszenia

Organ zgłaszający

18.06.2015 r.

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

19.06.2015 r.

Towarzystwo
Miłośników Ziemi
Działdowskiej

26.06.2015 r.

Stowarzyszenie
„Wolność od strachu”

Tadeusz Stanisław UMIŃSKI
3.

Janina Wacława ŚWIĄTKOWSKA

Przewodniczący Zespołu
/-/Jerzy Cybulski

