Informacja w sprawie wyboru ławników
Sądu Rejonowego w Świdnicy
na kadencję 2016-2019
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz.U.2015.133- t.j.) w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.
w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Strzegomiu należy zgłaszać kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Świdnicy.
Do Sądu Rejonowego w Świdnicy na nową kadencję 2016 - 2019 ustalono liczbę
9 ławników, którą Rada Miejska w Strzegomiu powinna wybrać, w tym do:
- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 6,
- Wydziału Pracy - 3.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia,
organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej
pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym
terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają
związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenie kandydatów na ławników pochodzące od związków zawodowych powinno
zawierać wskazanie, którzy kandydaci proponowani są do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji, związku
zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania działalnością. W zgłoszeniu należy podać nazwę
i numer rejestru, w którym stowarzyszenie, organizacja lub związek zawodowy zostały zarejestrowane.
Zgłoszenie kandydatów na ławników przez obywateli musi być podpisane przez co najmniej
50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałych na terenie gminy. Do zgłoszenia
kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona),
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania oraz własnoręczny podpis każdej
osoby zgłaszającej kandydata.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Zgłaszając kandydata na ławnika, należy podać jego imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce
zamieszkania i miejsce zatrudnienia kandydata oraz wskazać okres zamieszkiwania i zatrudnienia
na obszarze gminy, w której kandyduje. Kandydat powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem
zgodę na kandydowanie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się: 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, informację z Krajowego Rejestru Karnego,
oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz zaświadczenie
lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Koszt opłaty
za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające
wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Wszelkie informacje dotyczące wyborów ławników oraz wzór karty zgłoszenia kandydata
na ławnika można uzyskać w godzinach: 8.00-16.00 (poniedziałek, środa, czwartek); 8.00-17.30
(wtorek); 8.00-14.30 (piątek) w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Rynek 38

- w Wydziale Obsługi Interesantów - pokój nr 15, parter, tel. 856 05 75,
- w Biurze Rady - pokój nr 36, II piętro, tel. 856 05 50.
- w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa - pokój nr 7, parter, tel. 856 05 57,
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Biurze Rady.
Wzór karty zgłoszenia dostępny jest również na stronie internetowej www. ms. gov.pl.
Ponadto informuję, że na najbliższą sesję Rady przygotowany został projekt uchwały w sprawie
powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. Zespół przedstawi Radzie Miejskiej na sesji
opinię o zgłoszonych kandydatach .

