
Uchwała Nr XII/163/2019 

Rady Miasta Gniezna 

z  dnia 25 września 2019r. 

w sprawie: pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U  z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 162 § 10 w zw. z art. 162  

§ 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. 

2019 r. poz. 52 ze zm.), Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że zgłoszenie dotyczące p. Ilony Rz. na ławnika do Sądu 

Rejonowego w Gnieźnie zostało złożone z naruszeniem wymogów formalnych 

dotyczących minimalnej liczby osób zgłaszających kandydata, mających czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujących na terenie gminy dokonującej wyboru,         

o którym mowa w art. 162 § 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). Z uwagi na powyższe zgłoszenie 

pozostawia się bez dalszego biegu. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miasta Gniezna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Ustawa  z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 160 § 1 

stanowi, że kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi 

właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, 

zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, 

oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, 

zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 

czerwca ostatniego roku kadencji. Do zgłoszenia kandydata na ławnika 

dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą 

imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i 

własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 

 

Zgodnie z art. 162 § 10 ww. ustawy, 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. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu stwierdza rada gminy 

w drodze uchwały. 

 

Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  po przeprowadzeniu weryfikacji 

listy osób zgłaszających kandydata w oparciu o rejestr wyborców stwierdził, że 

spośród pięćdziesięciu jeden osób, dziewięć osób nie zamieszkuje stale na terenie 

gminy dokonującej wyboru.  

 

Z uwagi na to, że zgłoszenie dotyczące p. Ilony Rz. Zostało złożone z naruszeniem 

wymogów formalnych dotyczących minimalnej liczby osób zgłaszających 

kandydata, mających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujących na terenie 

gminy dokonującej wyboru, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


