
UCHWAŁA Nr 141/XIV/2019
RADYMIEJSKIEJW SEROCKU
z dnia 30 pafdziernika 2019 r.

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika~ Pani Ewy
Elżbiety Sroczkowskiej, które nie spełnia wymogów formalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późno zrn.), w związku z art. 162 § 10 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), Rada
Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§1

Pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenie kandydata na ławnika- Pani Ewy Elżbiety
Sroczkowskiej z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku do przekazania niniejszej
uchwały zainteresowanej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Serocku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

f,'ADC.~



UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2019r. do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wpłynęło zgłoszenie
kandydata na ławnika- Pani Ewy Elżbiety Sroczkowskiej.

Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 113/X1/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. powołała
zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych zwany dalej
Zespołem, w składzie:

1) Bożena Kalinowska - radna Rady Miejskiej w Serocku - przewodnicząca Zespołu,

2) Gabriela Kslążyk - radna Rady Miejskiej w Serocku- członek Zespołu,

3) Sławomir Czerwlńskl- radny Rady Miejskiej w Serocku - członek Zespołu,

4) Agnieszka Oktaba - radna Rady Miejskiej w Serocku - członek Zespołu,

5) Jarosław P/elach - radny Rady Miejskiej w Serocku - członek Zespołu,

6) Krzysztof Bońkowskl- rodny Rady Miejskiej w Serocku - członek Zespołu,

Podczas posiedzenia w dniu 27 września 2019r. zespół dokonał analizy zgłoszeń pod kątem
spełnienia wymogów formalnych stawianych zgłoszeniom kandydatów na ławników,
określonych w ustawie- Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W toku analizy zgłoszenia kandydata na ławnika- Pani Ewy Elżbiety Sroczkowskiej, zespół
stwierdził następujące braki formalne dokonanego zgłoszenia:

a) brak dokonania zgłoszenia przez uprawniony podmiot określony wart. 162 § l
ww. ustawy,

b) brak dołączenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej zgłaszanej
osoby,

c) brak dołączenia 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. poz. 2217 oraz
z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika,

d) brak dołączenia dwóch zdjęć zgodnych z wymogami stosowanymi przy składaniu
wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Procedura wyboru ławników jest kilkuetapowa, bowiem zgłoszenia kandydatów na

ławników podlegają najpierw wstępnej ocenie pod względem formalnym. Zgodnie z art. 162
§ 10 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, 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. Należy

podkreślić, iż procedura wyboru ławników sądowych nie zawiera trybu uzupełniania braków

formalnych, nie mają do niej także zastosowania przepisy Kodeksu postępowania

administracyjnego. Stosownie do art. 163 § 2 ustawy, oceny zgłoszeń kandydatów pod

względem formalnym oraz oceny kandydatów pod względem spełniania przez nich
ustawowych przesłanek wymienionych wart. 158 i 159 ustawy, dokonuje zespół powołany
przez radę gminy. Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników zbiera się dopiero po

upływie terminu do zgłoszenia kandydatów i nie ma możliwości wzywania do poprawienia
uchybień formalnych w dokonanych zgłoszeniach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w uzasadnieniu do wyroku z dnia

27 kwietnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Po 108/16 wskazał, że lIPO upływie terminu żadne czynności
wyjaśniające nie mogą być prowadzone, ponieważ w oparciu o art. 162 § 10 p.u.s.p.

przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne, a więc nie można już

uzupełnić w żaden sposób karty zgłoszenia i załączników wymaganych przepisami."

Zgodnie z art. 162 §10 ustawy, zgłoszenia kandydatów na ławników, które nie spełniają

wymagań formalnych, o których mowa wart. 162 § 2-5 ustawy, pozostawia się bez dalszego

biegu a fakt ten stwierdza rada gminy w drodze uchwały. Wobec powyższego zespół

ds. zaopiniowania kandydatów na ławników powołany uchwałą Nr 113/XI/2019 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r., biorąc pod uwagę wskazane w niniejszym
stanowisku nieusuwalne przesłanki, postanowił zarekomendować Radzie Miejskiej w Serocku

podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na
ławnika- Pani Ewy Elżbiety Sroczkowskiej.

Mając na uwadze powyższe, Rada w Miejska w Serocku stwierdza, że nie jest możliwe
uzupełnienie wskazanych w niniejszym uzasadnieniu braków formalnych. W związku
z powyższym postanawia pozostawić bez dalszego biegu zgłoszenie kandydata na ławnika-

Pani Ewy Elżbiety SroczkowskieJ.
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