
TNFORMACJA DOTYCZACA ZGTASZAN rA
KANDYDATOW NA TAWNIKOW

Uprzejmie informuje, ze w anviqzku z pismem Prezesa Sqdu Okregowego
w CzQstochowie Rada Gminy Starcza wybiera do S4du Rejonowego
w Czestochowie I lawnika.

Lawnikiem moie bye wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pelni praw cwilnych

i obwatelskich,
2) jest nieskaz itelnego charakteru,
3) ukoiczyl30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania m najmniej od

roku.
5) nie pzekroczyl 70 lat,
6) jest zdolny, ze wzgledu na stan zdrowia, do petnienia obowiazk6w tawnik6w,
7) posiada co najmniej wykszalcenie srednie.

Lawnikami nie mogE byd:
1) osoby zatrudnione w sadach powszechnych i innych sqdach oraz w

proKuraturze,
2) osoby wchodzqce w sklad organ6^/, od kt6rych o(zeczenia mozna zqdaa

skierowania sprawy na droge postepowania sadowego,
3) funkqonariusze Policji oraz inne osoby zajmujEce stanowiska zwiqLane ze

Sciganiem pzestepstw i wykroczei.
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni iaplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) zolnietze w czynnej sluzbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Sluzby Wieziennej,
9) radni gminy, kt6rg rada dokonuje wyboru lawnik6w.

Zglaszanie kandydat6w:
1) Kandydat6w na lawnik6w zglasz3,jq radom gmin prezesi sad6w,

stowarzyszenia, organizacje zwiqzkowe, organizacje pracodawc6w oraz inne
organizacje zarejestrowane na podstawie przepis6w prawa, z wylqczeniem
partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pieciu obywateli majqcych
czynne prawo wyborcze, zamieszkujqcych stale na danym terenie, w terminie
do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

2) Zgloszenia kandydat6w na lawnika,v dokonuje sie na karcie zgloszenia.
Karta dostepnajest w Urzedzie Gminy Starcza, pok6j nr 7 oraz na stronie
internetowej

3) Do karty zlozonel przez obywateli dolqcza sie liste osob, zawierajEca imie
(imiona), nazwisko, numer ewidencyiny PESEL, mieisce stalego zamieszkania
i wfasnoreczny podpis kazdej z dwudzieslu pieciu os6b zg)asz4qcych
kandydata.

4) Uprawnionq do skladania wyjasnien w sprawie zg oszenia kandydata na
lawnika przez ob! ̂ 'atelijest pieftvsza osoba wymieniona na wA^/ li6cie.



5) Kandydat na lawnika potwierdza wyrazenie zgody na kandydowanie
,dasnorecznym podpisem w odpowiedniei rubryc€ karty.

6) Zgloszenie kandydata na lawnika sklada sie do rady gminy, na obszarze kt6rej
kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Do karty kandydat ma obowiq:ek zalqczyc:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi pzy wydawaniu

dowod6w osobistych,
2) informaqe z Krajowego Reiestru Kamego (kosz oplaty za wydanie informacji

ponosi kandydat),
o6wiadczenie, 2e nie loczy sig przeciwko niemu poslepowanie karne,
za6wiadczenie lekarskie, stwierdzajqce brak przeciwwskazai do wykonywania
funkcji lawnika (kosa ophty za badanie ponosi kandydat).

Zgloszenia kandydat6w naleiy skladac do 30 czerwca 2007
roku w Urzedzie Gminy Starcza ul. Gminna 4, 42-261 Starcza,
pok6j nr 7, w godzinach pracy Urredu.
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