
Uchwała Nr XIII/108/15
Rady Gminy Masłów 

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  informacji  o  kandydatach
na ławników.

Na podstawie art.  162 § 9  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku -  Prawo o ustroju sądów
powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 427 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.
2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  8   marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (t.j.  Dz.  U.
z 2013 r., poz. 547 z późn. zm.),  Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zasięga  się  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Kielcach  informacji  o  kandydatach  na

ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016 r. do 2019 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy

z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych:

1) Edward Antoni
(imię, imiona kandydata)

2) Agnieszka Beata
(imię, imiona  kandydata)

3) Wiesława Barbara
(imię, imiona  kandydata)

§ 2. 

Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Masłów do przesłania, łącznie z uchwałą, danych
osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko panieńskie;
3) imiona rodziców;
4) data i miejsce urodzenia;
5) miejsce zamieszkania;
6) miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;
7) nr PESEL.

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/108/15
Rady Gminy Masłów 

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, do rozpoznania spraw cywilnych,
karnych, rodzinnych i nieletnich oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych niezbędne
jest wybranie ławników na kadencję 2016 -2019 w następujących liczbach:

1. dla potrzeb Sądu Okręgowego w Kielcach – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy – 1,

2. dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kielcach – 3 ławników, w tym do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy – 2.

Termin zgłaszania kandydatów upłynął dnia 30 czerwca 2015 r.
Procedura wyboru ławnika obejmuje również zasięgnięcie opinii o kandydatach na ławników.

Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r.,  poz.  427 z późn. zm.)  „Rady gmin zasięgają od komendanta
wojewódzkiego  Policji  albo  Komendanta  Stołecznego  Policji  informacji  o  kandydatach  na
ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych
dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.”

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym
upływa  kadencja  dotychczasowych  ławników.  Przed  przystąpieniem do  wyborów Rada  Gminy
Masłów  powołała  zespół,  który  przedstawi  na  sesji  rady  gminy  swoją  opinię  o  zgłoszonych
kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których
obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

 Do Rady Gminy Masłów wpłynęły zgłoszenia 3 kandydatów.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


