
UCHWAŁA  NR  118/XV/2019 

RADY  MIEJSKIEJ  W  GOSTYNINIE 

 

z dnia  24 października 2019 r.  

 

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 

 

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, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 

162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 52, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 125)  Rada Miejska w Gostyninie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenie Pani  Zofii Krysztofowicz na ławnika 

do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023 dokonane w dniu 26 czerwca 2019 r. 

przez grupę obywateli jako niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, z przyczyn określonych 

w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gostyninie.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr 118/XV/2019  

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia  24 października 2019 r.  

 

 

Uzasadnienie 

 

Przyczynę pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani Zofii  Krysztofowicz 

na ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023 dokonanego w dniu 26 

czerwca 2019 r. przez grupę obywateli, stanowi niespełnienie wymagań formalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Zgodnie z art. 162 § 2 pkt. 5 ustawy do zgłoszenia należy dołączyć m.in. 2 zdjęcia zgodnie z  

wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Do 

zgłoszenia Pani Zofii Krysztofowicz załączono zdjęcie niespełniające tego wymogu.  

Powyższe ustalenia potwierdza również stanowisko Zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników, który na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2019 r. dokonał oceny 

terminowości oraz spełnienia innych wymogów formalnych dokonanych zgłoszeń 

kandydatów na ławników.  

Zgodnie z art. 162 § 10 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłoszenia 

kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2 – 5, pozostawia 

się bez dalszego biegu. Okoliczność tę stwierdza Rada Gminy w drodze uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 

 


