UCHWAŁA NR XI/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.
Dz.U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się, że w zgłoszeniu Józefa Jana Waniek, kandydata na ławnika, złożonym w ustawowym
terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2015 r., załączone dokumenty nie spełniają poniższych wymagań formalnych:
1) karta zgłoszenia nie zawiera podpisu jednego z pięćdziesięciu obywateli zgłaszających kandydata,
potwierdzajacego prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia, co jest niezgodne
z art. 162 § 11 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2) dołączone oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest lub nie był
pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani
zawieszona - nie zostały opatrzone żadną datą, co jest niezgodne z art. 162 § 5 ustawy Prawo o ustroju
sądów powszechnych.
3) dołączone zdjęcia nie są zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego, co jest niezgodne z art. 162 § 2 pkt 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za niespełniające wymagań formalnych
i pozostawia się bez dalszego biegu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek

Id: 576B2ABC-2812-48C5-9EB6-04177480063F. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych rada
gminy

pozostawia

bez

dalszego

biegu

zgłoszenia

kabdydatów,

które

wpłynęły

do

rady

po upływie ustawowego terminu oraz nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa
w § 2 - 5 niniejszego artykułu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza
w drodze uchwały.
Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, powołany Uchwałą Nr X/67/2015
Miejskiej w Toszku

Rady

z dnia 30 czerwca 2015 r. w celu zaopiniowania zgłoszonych kandydatów, w

szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie, sporządził stanowisko,
w którym przedstawił zgłoszenie wraz z uzasadnieniem, które w myśl wyżej wymienionych przepisów
powinno pozostać bez dalszego biegu.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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