Szanowni Państwo!

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA
KADENCJĘ 2016-2019
KOMUNIKAT O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW DO SĄDU
OKRĘGOWEGO W LEGNICY NA KADENCJĘ 2016-2019

W zawiązku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia przez Radę Gminy w Ścinawie wyborów uzupełniających na
ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję 2016 – 2019, Urząd Miasta i Gminy
w Ścinawie – Biuro Rady informuje, iż do dnia 11 czerwca 2018 r. będzie przyjmować
zgłoszenia na kandydatów na ławników.
- do Sądu Okręgowego w Legnicy - 1 ławnika,
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej: 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 Gmina Ścinawa.
WYMAGANIA OD KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:
• posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
• nieskazitelny charakter
• ukończenie 30 lat
• zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej lub zamieszkiwanie w miejscu
kandydowania co najmniej od roku
• nie przekroczenie 70 roku życia
• zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
• posiadanie co najmniej wykształcenia średniego
ŁAWNIKIEM NIE MOŻE BYĆ OSOBA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego,
funkcjonariusz
Policji
oraz
inne
osoby
zajmujące
stanowiska
związane
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
adwokat i aplikant adwokacki,
radca prawny i aplikant radcowski,
duchowny,
żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
funkcjonariusz Służby Więziennej,
radny gminy, powiatu i województwa

DO KARTY KANDYDAT MA OBOWIĄZEK ZAŁĄCZYĆ:
•
•
•
•

•

informację z Krajowego Rejestru Karnego,
oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że
władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
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 2017 r., poz. 1938 ze zm.), stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.

Zgłoszenia można składać w sekretariacie p. 11 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przy
ul. Rynek 17 w Ścinawie. Wszelkie informacje dotyczące wymaganych od kandydata na ławnika
dokumentów oraz trybu składania zgłoszeń i wyboru ławników można uzyskać
pod nr telefonu /76/ 740-02-05, dostępne są również na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Ścinawie http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/.
Wyboru ławnika dokona Rada Miejska w Ścinawie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Szopa

