
I N F O R M A C J A 
o wyborach ławników na kadencję 2016-2019 

Informuję mieszkańców gminy, że w bieżącym roku Rada Gminy Pierzchnica dokona 

wyboru do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju na kadencję 2016-2019 jednego ławnika. 

 Prawo zgłaszania kandydatów na ławników mają 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 gminy 

Pierzchnica. 

 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, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka 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. 

 Ławnikami nie mogą być: 

1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 

2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania  

   sprawy na drogę postępowania sądowego, 

3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem  

   przestępstw i wykroczeń, 

4)adwokaci i aplikanci adwokaccy, 

5)radcy prawni i aplikanci radcowscy, 

6)duchowni, 

7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

8)funkcjonariusze Służby Więziennej, 

9)radni gminy, powiatu i województwa. 

 Kandydatów na ławników zgłasza się w terminie do 30 czerwca 2015r. na kartach 

zgłoszenia. Karty zgłoszeń należy wypełnić starannie (informacja o sposobie 

wypełnienia w nagłówku karty zgłoszenia), informacji należy podawać tyle i w takiej 

kolejności jak zawierają druki.  

Do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia należy dołączyć dokumenty 

określone w art. 162 § 2, § 3 i § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133 jednolity tekst). 

 Szczegółowe informacje na temat zgłaszania kandydatów można uzyskać w 

Urzędzie Gminy Pierzchnica pokój nr 23 lub telefonicznie pod numerem telefonu         

41 35 38 046 wew. 26 w godzinach pracy urzędu. 

 Druki są dostępne w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Pierzchnica lub do pobrania 

na stronie internetowej pod adresem www.pierzchnica.bip.jur.pl  w zakładce Wybory 

ławników. 
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