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Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających 
do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2016-2019, 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 162 § 10 i art. 168 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 133 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Zgodnie z wnioskami i uzasadnieniami Zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników sądowych, pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatów 
na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Lublinie na 
kadencję 2016-2019, zawarte w załączniku niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Lista kandydatów na ławników

do Sądu Okręgowego w Lublinie

w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

do pozostawienia bez dalszego biegu

Załącznik

do uchwały nr ...

Rady Miasta Lublin

z dn. 20.10.2016 r.

Lp. Nazwisko i imię Zgłaszający kandydata Uzasadnienie opinii Zespołu Opinia Zespołu

1 Gruszczyk Mateusz Jarosław

Katolickie Stowarzyszenie 

"Civitas Christiana" Oddział 

Wojewódzki

załączona informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS - nie spełnia wymogu art. 

162 § 3 ustawy, zgodnie z którym należy złożyć odpis aktualny z KRS
pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu

2 Kolbus Ryszard Jan grupa 74 obywateli
44 osoby popierające kandydata nie podały pełnego adresu zamieszkania, a jedynie, że 

zamieszkują w Lublinie – nie spełnia wymogu art. 162 § 1 ustawy
pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu

3 Osak Edyta Ewelina brak

nie załączono wymaganych dokumentów:  dwóch zdjęć - nie spełnia wymogu  art. 162 § 2 

pkt 5; aktualnego odpisu KRS stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej, 

zarejestrowanej na podstawie przepisów prawa (brak jest również podpisów tych 

podmiotów na karcie zgłoszenia) - nie spełnia wymogu art. 162 § 3; listy 50 obywateli 

popierających kandydata - nie spełnia wymogu art. 162 § 4; brak podpisu osoby 

reprezentującej kandydata - nie spełnia wymogu art. 162 § 1 ustawy

pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu

4 Rycek Magdalena Ewa brak

nie załączono wymaganych dokumentów: informacji z Krajowego Rejestru Karnego - nie 

spełnia wymogu art. 162 § 2 pkt 1 ustawy; zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak 

przeciwwskazań do pełnienia funkcji ławnika - nie spełnia wymogu art. 162 § 2 pkt 4 

ustawy; dwóch zdjęć - nie spełnia wymogu  art. 162 § 2 pkt 5; aktualnego odpisu KRS 

stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej, zarejestrowanej na podstawie 

przepisów prawa (brak jest również podpisów tych podmiotów na karcie zgłoszenia) - nie 

spełnia wymogu art. 162 § 3; listy 50 obywateli popierających kandydata - nie spełnia 

wymogu art. 162 § 4; brak podpisu osoby reprezentującej kandydata - nie spełnia wymogu 

art. 162 § 1 ustawy

pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu

5 Wójcik Hanna Elżbieta
Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo

załączona informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS - nie spełnia wymogu art. 

162 § 3 ustawy, zgodnie z którym należy złożyć odpis aktualny z KRS
pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zmianami) rada gminy
pozostawia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatów, 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 opiniujący kandydatów na ławników sądowych, powołany w celu
zaopiniowania zgłoszonych kandydatów, w szczególności w zakresie spełniania
przez nich wymogów określonych w ustawie (art. 163 § 2), przedłożył stanowisko,
w którym przedstawił wykaz zgłoszeń, wraz z odrębnym uzasadnieniem, które
w myśl wyżej wymienionych przepisów powinny pozostać bez dalszego biegu.
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