UCHWAŁA NR 131.XIII.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Na podstawie art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenie kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze, na kadencję 2020 - 2023, Pana Piotra Wiktora Lecha, z przyczyn określonych w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Chadży
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Załącznik do uchwały Nr 131.XIII.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 października 2019 r.
Uzasadnienie
W dniu 17 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej Jeleniej Góry wpłynęło zgłoszenie kandydata na ławnika
do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, na kadencję 2020 - 2023, Pana Piotra Wiktora Lecha. Podmiotem
zgłaszającym był Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, powołany uchwałą nr 109.XI.2019 Rady Miejskiej
Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników stwierdził, że zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w art. 162 §
2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52,
z późn. zm.), tj. do zgłoszenia nie załączono zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata,
stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika oraz dwóch zdjęć. Do dnia
30 czerwca 2019 r., czyli do ostatecznego terminu do zgłoszenia, kandydat nie uzupełnił braków.
Zgodnie z art. 162 § 10 ww. ustawy, cyt.: "Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po
upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych,
o których mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia
kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza
w drodze uchwały.", stąd też Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników postanowił
zarekomendować Radzie Miejskiej podjęcie przedmiotowej uchwały.
Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska postanawia pozostawić bez dalszego biegu przedmiotowe
zgłoszenie kandydata na ławnika.
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