
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 13.06.2007
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Informujemy, że dnia 30 maja 2007r. 
wpłynęły do UMiG Ostrzeszów pisma Prezesa 
Sądu Okręgowego w Kaliszu, których ujedno-
licona treść jest następująca:

„W związku z przeprowadzanymi w tym 
roku wyborami ławników sądowych na kaden-
cję 2008 – 2011, mając na względzie sprawne i 
rzetelne przeprowadzenie naboru ławników, 
na podstawie art. 160 § 1 i art. 161 § 2 ustawy 
z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze 
zm.) uprzejmie podaję liczbę ławników, która 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie

- Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie (na 
kadencję 2008 – 2011 przewidziany jest wybór 
25 ławników)

- Sądu Okręgowego w Kaliszu (na kadencję 
2008 – 2011 przewidziany jest wybór 4 ławników).

Wybrani ławnicy powinni spełniać warunki 
określone w art. 158 § 1 cyt. wyżej ustawy.”

Poniżej podajemy garść przepi-
sów prawnych związanych z wyborem 
ławników sądowych.

A. Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001r. 
Nr 98, poz. 1070 ze zm.)

art. 158 § 1. Ławnikiem może być wybra-
ny ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzy-
sta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w 

miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdro-

wia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie 

średnie.

art. 159 § 1. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszech-

nych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od 

których orzeczenia można żądać skierowania 
sprawy na drogę postępowania sadowego,

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, której rada dokonuje 

wyboru ławników.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocze-

śnie w więcej niż jednym sądzie.

art. 160 § 1. Ławników do sądów okrę-
gowych oraz do sądów rejonowych wybierają 

rady gmin, których obszar jest objęty właści-
wością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

art. 161 § 2. Prezes sądu okręgowego 
podaje liczbę ławników do wiadomości 
poszczególnym radom gmin najpóźniej na 
trzydzieści dni przed upływem terminu zgła-
szania kandydatów.

art. 162 § 1. Kandydatów na ławników 
zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowa-
rzyszenia, organizacje związkowe, organizacje 
pracodawców oraz inne organizacje zareje-
strowane na podstawie przepisów prawa, z 
wyłączeniem partii politycznych, oraz co naj-
mniej dwudziestu pięciu obywateli mających 
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących 
stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 
czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2. Kandydatów na ławników do orze-
kania w sprawach z zakresu prawa pracy 
zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje 
pracodawców.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika 
załącza się informację z Krajowego Rejestru 
Karnego, oświadczenie kandydata, że nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie 
karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie 
zdrowia.

§ 4. O kandydatach na ławników rady 
gmin zasięgają informacji od właściwych 
organów Policji.

art. 163 § 1. Wybory ławników odbywają 
się najpóźniej w październiku roku kalenda-
rzowego, w którym upływa kadencja dotych-
czasowych ławników.

§ 2. Przed przystąpieniem do wyborów 
rada gminy powołuje zespół, który przed-
stawia na sesji rady gminy swoją opinię o 
zgłoszonych kandydatach, w szczególności 
w zakresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie. 

B. Rozporządzenie Ministra Sprawie-
dliwości z dnia 15.03.2006r. w sprawie 
szczegółowego trybu zgłaszania radom 
gmin kandydatów na ławników oraz 
wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z dnia 
28.03.2006r.)

§ 2. 1. Zgłoszenia kandydatów na 
ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, 
zwanej dalej „kartą”, stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia.

2. Do karty złożonej przez obywateli do-
łącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), 
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce 
stałego zamieszkania i własnoręczny podpis 
każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających 
kandydata.

3. Uprawnioną do składania wyjaśnień 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika 
przez obywateli jest pierwsza osoba wymie-

niona na liście, o której mowa w ust. 2.
4. Kandydat na ławnika potwierdza wyra-

żenie zgody na kandydowanie własnoręcznym 
podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

§ 3. Zgłoszenie kandydata na ławnika 
składa się do rady gminy, na obszarze której 
kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

§ 4. 1. Wzór karty zgłoszenia udostępnia 
się nieodpłatnie w budynkach organów 
gmin.

2. Wzór karty jest dostępny także za 
pośrednictwem Internetu, na stronach ozna-
czonych www.ms.gov.pl.

§ 5. 1. Do karty kandydat ma obowiązek 
załączyć:

1) 3 aktualne fotografi e, zgodnie z wy-
maganiami stosowanymi przy wydawaniu 
dowodów osobistych;

2) informację z Krajowego Rejestru 
Karnego;

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciw-
ko niemu postępowanie karne;

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające 
brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji 
ławnika.

2. Koszt opłaty za wydanie informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty 
za badanie poprzedzające wystawienie 
zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat 
na ławnika.

§ 6. 1. Zgłoszenia kandydatów, które nie 
spełniają wymogów określonych w ustawie i 
rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady 
gminy po upływie terminu określonego 
w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez 
biegu.

2. Przywrócenie terminu do zgłoszenia 
kandydatów jest niedopuszczalne.

Przypominamy raz jeszcze, że 
nieprzekraczalny termin doko-
nania zgłoszeń kandydatów na 
ławników sądowych mija dnia 30 
czerwca 2007r.

Formularze, o których mowa w 
rozporządzeniu, tj. karta zgłosze-
nia, oraz stanowiące załączniki do 
niej: lista osób zgłaszających kan-
dydata i oświadczenie kandydata, 
że nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne udostęp-
niane są w Biurze Rady Miejskiej 
UMiG, ul. Zamkowa 31 (pok. 25 – I 
piętro). Można je również pobrać 
ze strony internetowej miasta i 
gminy: www.ostrzeszow.pl (dział 
,,AKTUALNOŚCI’’) .

Opracowano:
Wydział Organizacyjny UMiG Ostrzeszów

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych

Przypominamy!  Targ rolny przy ul. Łąkowej po raz pierwszy będzie czynny 16 czerwca 2007r.

Wysoka pozycja Ostrzeszowa!
Miło nam poinformować, że gmina Ostrzeszów zajęła wysokie - 18 miejsce - w I 

Edycji Konkursu ,,Teraz Polska’’ w kategorii gmin miejsko-wiejskich. 
Od 2006 roku Fundacja „Teraz Polska” organizuje Konkurs ,,Teraz Polska’’ dla gmin. Celem 

tej edycji Konkursu jest wyłonienie oraz wyróżnienie Godłem „Teraz Polska’’ najlepszych, 
pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin 
w Polsce. 

W trakcie ocen szczególna uwaga została zwrócona na następujące zagadnienia: 
• polityka inwestycyjna gminy,
• dostępność do infrastruktury technicznej, 
• sposoby realizacji polityki społecznej, 
• organizacja i forma zarządzania Urzędu, 
• zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy. 
Wszystkie oceny dokonywane były przez Komisję Ekspertów, w oparciu o kryteria Kon-

kursu „Teraz Polska”.

Fontanna w parku koło Urzędu Mia-
sta i Gminy po wielu latach doczekała 
się renowacji. Zakres wykonanych prac 
obejmował remont niecki fontanny, 
cokołu, montaż nowych dysz, zasilania 
oraz pompy podającej wodę, a także 
instalację oświetlenia i drewnianych 
siedzeń wokół niecki. 

Inwestycja w całości została 
wykonana i sponsorowana przez 
firmy ostrzeszowskie (m. in. przez 
Przedsiębiorstwo Budowlane AKME 
Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane ,,Wawrzyniak’’). W imieniu 
władz samorządowych Miasta i Gminy 
Ostrzeszów składamy tym fi rmom oraz 
innym podmiotom zaangażowanym 
w modernizację fontanny serdeczne 
podziękowanie. 

FONTANNA JAK NOWAFONTANNA JAK NOWA

Ciesząc się z pięknej fontanny, przy 
której wielu ostrzeszowian lubi wypo-
czywać, prosimy, aby nie wrzucać do 
niej żadnych przedmiotów. Po urucho-
mieniu wodotrysku zauważono, że do 
niecki wrzucany jest piasek lub kamie-
nie, co grozi uszkodzeniem pompy bądź 
innymi kosztownymi awariami. Dlatego 
Urząd Miasta i Gminy oraz Sponsorzy 
proszą Mieszkańców, aby zwracali uwa-
gę na wszelkie próby zanieczyszczania 
fontanny i w miarę możliwości starali 
się im zapobiegać. Pamiętajmy, że jest 
to obiekt użyteczności publicznej słu-
żący nam wszystkim.

W najbliższym czasie wokół fontan-
ny ułożona zostanie kostka brukowa. 
Zadanie to fi nansowane już będzie z 
budżetu MiG Ostrzeszów.

31 maja odbyła się VIII sesja Ra-
dy Miejskiej Ostrzeszów. W trakcie 
posiedzenia radni zdecydowali m. 
in. o nadaniu Panu Franciszkowi Ko-
busińskiemu medalu ,,Za Zasługi dla 
Miasta i Gminy Ostrzeszów’’. Uroczy-
sta sesja, w trakcie której wręczony 
zostanie medal, odbędzie się w dniu 
14 czerwca. 

W trakcie posiedzenia radni przy-
jęli szereg uchwał w następujących 
sprawach: 

a) sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym w zabudowie 
bliźniaczej położonej we wsi Kotowskie 
15 i 15a, gmina Ostrzeszów; 

b) nabycia nieruchomości grunto-
wej położonej we wsi Siedlików; 

c) zbycia nieruchomości gruntowej 
w Ostrzeszowie, w rejonie ulicy Armii 
Krajowej; 

d) zbycia nieruchomości grunto-
wej położonej w Rogaszycach gmina 
Ostrzeszów; 

e) zamiany nieruchomości położo-
nych w Ostrzeszowie; 

f) ustalenia nowych nazw ulic we 
wsi Kuźniki gmina Ostrzeszów; 

g) zatwierdzenia programu współ-
pracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
publicznego na 2008 rok; 

h) nadania Panu Franciszkowi 
Kobusińskimu medalu „Za Zasługi dla 
Miasta i Gminy Ostrzeszów”; 

i) zmiany uchwały Nr XXIII/202/2005 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 10 
marca 2005 roku w sprawie Regulami-
nu udzielania pomocy materialnej dla 
uczniów; 

j) anulowania uchwały Nr 
VI/36/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów 
z dnia 29 marca 2007 roku; 

k) wyrażenia zgody na objęcie 
terenem Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. podstrefy Ostrze-
szów – Rojów; 

l) zmiany uchwały Nr XXIII/170/2000 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 li-
stopada 2000 roku w sprawie ustalenia 
diet dla radnych i zasad ich wypłacania. 

W drodze uchwały zatwierdzono 
również sprawozdanie finansowe 
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury i 
Biblioteki Publicznej za 2006r. Sporą 
dyskusję wywołało sprawozdanie z 
realizacji planu gospodarki odpadami 
Miasta i Gminy Ostrzeszów za lata 2004 
-2006. 

Wszystkie uchwały podjęte w cza-
sie VIII sesji dostępne są w interneto-
wym Biuletynie Informacji Publicznej 
http://www.ostrzeszow.nowocze-
snagmina.pl/ w dziale ,,Uchwały Rady 
Miejskiej’’.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów serdecznie
zaprasza na Jubileuszowe spotkanie z okazji 60–lecia swojej

działalności oraz uroczystości podsumowujące VII Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

Szczegółowy program:

15 czerwca (piątek) - godz. 1200 (czytelnia Biblioteki Publicznej)
– jubileuszowe spotkanie z okazji 60–lecia działalności Biblioteki Publicznej

W programie m.in.:
- „Czytanie Czernika po latach” – słowo o patronie wygłosi
dr Wiesław Przybyła
- wystąpienia gości
- występ wokalistek grupy „Moment”

16 czerwca (sobota) - godz. 1200 (czytelnia Biblioteki Publicznej)
- spotkanie autorskie z jurorem konkursu Krzysztofem Szymoniakiem

16 czerwca (sobota) - godz. 1600 (aula I Liceum Ogólnokształcącego)
- spotkanie z laureatami VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Stanisława Czernika
- uroczyste wręczenie nagród
- występ Marty Brząkały oraz recital Doroty Osińskiej

BIBLIOTEKA ZAPRASZA


