UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 lutego 2020 r.

-projekt-

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika,
zgłoszonego w wyborach uzupełniających
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. 1. Stwierdza się, że do zgłoszenia złożonego przez Prezesa Sądu Rejonowego
w Stargardzie
kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego
w Stargardzie, zgłoszonego w wyborach uzupełniających nie dołączono zaświadczenia
lekarskiego stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 paździenika 2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika.
2. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za niespełniające wymagań
formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza
przekaże niniejszą uchwałę :

się Przewodniczącemu
.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Rady Miejskiej, który

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 161 $ 2
określa termin zgłaszania kandydatów na ławników, natomiast w art. 162 $ 2-5 wymagania
formalne, jakie winny być spełnione przy składaniu zgłoszenia kandydata przez prezesów
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 oparciu o powyższe zapisy, zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników
dokonał weryfikacji zgłoszeń w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie. Na tej podstawie stwierdzono, że zgłoszenie
„nie spełnia
wymagań formalnych, bowiem do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie
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nie dołączono

zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej
opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), stwierdzającego brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika. Do zgłoszenia dołączone zostało zaświadczenie lekarskie
z indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lekarza medycyny pracy, co jest niezgodne
z art. 162 $ 2 pkt 4 ww. ustawy. Niespełnienie wymagań formalnych skutkuje pozostawieniem
zgłoszenia bez dalszego biegu.
Mając na uwadze powyższe, wnosi się o podjęcie przedmiotowej uchwały.

