
Uchwała Nr 334/XI/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2016-2019,
p. Jolanty Antoniny Kotlińskiej, 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 162 § 10 w związku z art. 162 § 2 pkt 4, art. 
162 § 5 i art. 162 § 2 pkt 2-3  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
1. Pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenie kandydata - p. Jolanty Antoniny 

Kotlińskiej - na ławnika sądowego na kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego
w Lublinie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

2. Uzasadnienie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zgłosił
kandydaturę p. Jolanty Antoniny Kotlińskiej na ławnika Sądu Okręgowego w Lublinie do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z art. 162 § 2 ustawy, do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego
na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
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, o którym mowa

w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.
zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.

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 (art. 162 § 5).

Z kolei w myśl art. 162 § 10 ustawy zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają
wymagań formalnych, o których mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Zespół opiniujący kandydatów na ławników powołany uchwałą nr 333/XI/2015 Rady
Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego
kandydatów na ławników sądowych, dokonał oceny zgłoszenia Pani Jolanty Antoniny
Kotlińskiej, które w ocenie Zespołu nie spełnia wymogu określonego w art. 162 § 2 pkt 4
ustawy - nie dołączono zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika, jak również nie spełnia wymogu określonego w art. 162 §
5 w zw. z art. 162 § 2 pkt 2 i 3 ustawy – brak daty na oświadczeniu kandydata, że nie jest
prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz na oświadczeniu kandydata, że nie jest
pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu
zawieszona.

Zgodnie z dyspozycją cytowanego wyżej art. 162 § 10 ustawy Prawo o ustroju
sądów powszechnych, zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia
się bez dalszego biegu.

W tych okolicznościach uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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