
Stanowisko 

Zespoiu do spraw zaopiniowania kandydatow na lawnikow z dnia 23-09-2011 r. 

w sprawie czy zgloszenia kandydatow na lawnikow wplyn^ly w terminie oraz czy 

spelniaj^ wymagania formalne okreslone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo 

0 ustroju s^dow powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z pozn. zm.) 

Zespol ds. zaopiniowania kandydatow na lawnikow zostal powolany uchwal^ 

Nr VIII/41/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 czerwca 2011 r. w skladzie: 

1) Jaroslaw Rozanski - radny Rady Gminy Waganiec - cz lonek Zespoiu; 

2) Wac law Stefahski - radny Rady Gminy Waganiec - cz lonek Zespoiu; 

3) Marcin Grzegorski - radny Rady Gminy Waganiec - cz lonek Zespoiu. 

Na przewodnicz^cego Zespol wybra l pana Jaros lawa Rozahskiego, zast^pcq 

przewodnicz^cego zostal pan Wac law Stefahski. 

Wybory lawnikow odbywaj^ si^ na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 

- Prawo 0 ustroju s^dow powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z pozn. zm.), 

zwanej dalej ustawy, oraz rozporzadzenia Ministra Sprawiedl iwosci z dnia 9 czerwca 

2011 r. w sprawie sposobu post^powania z dokumentami z iozonymi radom gmin 

przy zglaszaniu kandydatow na lawnikow oraz wzoru karty zgloszenia (Dz. U. Nr 121, 

poz. 693). 

Zadaniem Zespoiu, zgodnie z art. 163 § 2 ustawy, jest wypracowanie 

1 przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgloszonych kandydatach, 

w szczegolnosci w zakresie spelnienia przez nich wymogow okreslonych w ustawie. 

W zwi^zku z tym, ze zgodnie z art. 162 § 10 cyt. ustawy Rada Gminy 

zobowi^zana jest w drodze uchwaly pozostawic zgloszenia kandydatow na lawnikow, 

ktore wplyn^ly po uplywie terminu, tj. po 30 czerwca 2011 r., a takze te, ktore nie 

spelniaj^ wymagan formalnych, o ktorych mowa w art. 162 § 2-5 ustawy bez 

dalszego biegu - Zespo l przygotowal stanowisko w sprawie zgloszeh kandydatow. 
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Zespol stanowisko wypracowal i przyj^l na posiedzeniu w dniu 23.09.2011 r. 

Prezes S^du Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, pan Tomasz Hoffman 

pismem z dnia 24 maja 2011 r., znak: A 013-17/11, sk ierowanym do Wojta Gminy 

Waganiec, poinformowal o ustalonej przez Kolegium S^du Okr^gowego 

we Wloc lawku liczbie lawnikow s^dowych wybieranych przez Rad^ Gminy Waganiec 

na kadencj^ 2012-2015 do S^du Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. Ustalona liczba 

lawnikow dia gminy Waganiec to 1 osoba. 

Uprawnione podmioty oraz grupy obywatel i zglosi ly trzech kandydatow. 

Po przeanal izowaniu zgloszeh pod k^tem czy wplyn^ly w ustawowym terminie, tj. do 

30 czerwca 2011 r. wl^cznie, Zespo l stwierdza, ze wszystkie zgloszenia wplyn^ly 

w wymaganym terminie. 

Po przeanal izowaniu zgloszeh czy spelniaj^ wymagania formalne, o ktorych 

mowa w art. 162 § 2-5 ustawy - Prawo o ustroju s^dow powszechnych, Zespol 

stwierdza, ze zgloszenie na lawnika s^dowego: 

1) Pani Doroty Ewy Iwinskiej do S^du Rejonowego w Aleksandrowie 

Kujawskim, dokonane przez Stowarzyszenie kulturalno-oswiatowe na rzecz 

rozwoju wsi Swi^te i okolic zawiera informacj^ z Krajowego Rejestru 

S^dowego datowan^ na dzieh 21.03.2011 r., tj. na dzieh wczesniejszy niz 3 

miesiqce przed dniem zgloszenia dokonanym w dniu 30.06.2011 r., co jest 

niezgodne z art. 162 § 5 w zw. z § 3 ustawy. 

2) Pana Mariusza Niklasa do S^du Rejonowego w Aleksandrowie Kuj., 

dokonane przez grup^ obywatel i , nie ma wymaganej ilosci podpisow 

zglaszaj^cych kandydatur^. Zgloszenia dokonalo 51 obywatel i , z czego 3 nie 

zamieszkuje na terenie gminy Waganiec, co jest niezgodne z art. 162 § 1 

w zw. z § 4 ustawy. 

W zwi^zku z powyzszym Zespol wnioskuie do Wojta Gminy o przygotowanie 

w odniesieniu do w/w przypadkow proiektow uchwal Rady Gminy Waganiec 

w sprawie zgloszenia kandydata na lawnika, ktore pozostawia S I Q bez dalszego biegu 

(art. 162 6 10 ustawy - Prawo o ustroju sqdow powszechnych^ 



Zgloszenie pana Stanisfawa Kazimierza Murawskiego, jako kandydata na 

lawnika przez grup^ obywatel i zostalo z iozone w terminie, tj. w dniu 27.06.2011 r. 

oraz spelnia wymagania formalne okreslone w ustawie. W zwi^zku z powyzszym 

Zespol wnioskuje do Rady Gminy o zasi^gni^cie o kandydacie informacji od 

Komendanta Wojewodzkiego Policji w Bydgoszczy, zgodnie z art. 162 § 9 cyt. 

ustawy. 

Przewodnicz^cy Zespoiu 

/ Jarostaw Rozanski/ 


