Slawno, dn. 1.06.2015r.
Z AW IADOMI ENIE
W zwi^zku z uplywem kadencji lawnikow w biez^cym roku
i potrzeb^ wybrania nowych lawnikow na kadencj^ 2016 - 2019,
Rada Gminy Slawno uprzejmie informuje co nast^puje.
Kolegium S^du Okr^gowego w Piotrkowie Trybunalskim ustalilo
dla terenu naszej gminy prawo wyboru 4 lawnikow.
W zwiazku z powyzszym prosze o zglaszanie kandydatow
na lawnikow w terminie do dnla 30 czerwca 2015 roku.
Kandydatow na lawnikow zglaszaj^ radom gmin:
1) prezesi wlasciwych saxlow,
2) stowarzyszenia, organizacje zwi^zkowe, organizacje pracodawcow oraz
inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisow prawa,
z wyl^czeniem partii politycznych,
3) co najmniej 50 obywateli maj^cych czynne prawo wyborcze,
zamieszkuj^cych stale na danym terenie gminy dokonuj^cej wyboru.
Do karty zlozonej przez obywateli dol^cza si§ list$ osob,
zawieraja^ imi$ (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce
stalego zamieszkania i wlasnor^czny podpis kazdej z pi^cdziesi^ciu osob
zglaszaj^cych kandydata.
Uprawnion^ do skladania wyjasnien w sprawie zgloszenia
kandydata na lawnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liscie.
Kandydat
na
lawnika
potwierdza
wyrazenie
zgody
na kandydowanie wlasnor^cznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
Zgloszenie kandydata na lawnika sklada si§ do rady gminy,
na obszarze, ktorej kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.
Do karty kandydat ma obowiqzek zalqczyc:
1) trzy aktualne fotografle, zgodne z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodow osobistych,
2) informacj^ z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oswiadczenie, ze nie toczy si$ przeciwko niemu post^powanie karne,
4) oswiadczenie kandydata, ze nie jest lub nie byl pozbawiony wladzy
rodzicielskiej, a takze ze wladza rodzicielska nie zostala mu ograniczona
ani zawieszona,
5) zaswiadczenie
lekarskie,
stwierdzaj^ce
brak
przeciwwskazan
do wykonywania funkcji lawnika.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oswiadczenia
kandydata i zaswiadczenie lekarskie powinny bye opatrzone data^ nie
wczesniejsz^ niz 30 dni przed dniem zgloszenia. Natomiast odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego albo odpis lub zaswiadczenie potwierdzaj^ce wpis
organizacji spolecznej lub zawodowej do wlasciwego rejestru lub ewidencji
powinny miec dat$ nie wczesniejsz^ niz trzy miesi^ce przed dniem zgloszenia.
Kandydat na lawnika ponosi wszystkie koszty zwi^zane ze zgloszeniem.
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Lawnikiem moze bye osoba, ktora:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pemi praw cywilnych
i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukonczyla 30 lat,
jest zatrudniona, prowadzi dzialalnosc gospodarcz^ lub zamieszkuje
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
nie przekroczyla 70 lat,
jest zdolna, ze wzgledu na stan zdrowia, do pemienia obowiazkow
lawnika,
posiada co najmniej wyksztaicenie srednie

Listy wybranych lawnikow wraz z ich dokumentami zostan^
przeslane przez Rad^ Gminy prezesom wlasciwych s^dow do 31 pazdziernika
2015r.
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