
        Projekt  

 

UCHWAŁA  NR …………………… 

RADY  GMINY PIEKOSZÓW 

 z dnia ………. września 2019 roku  

 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatce 

na ławnika na kadencję 2020-2023 zgłoszonej Radzie Gminy Piekoszów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019r., poz. 506 i 1309) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.,- Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz.U. z 2019r., poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o Kowalskiej Magdalenie 

Annie- kandydatce na ławnika na kadencję 2020-2023 zgłoszonej Radzie Gminy Piekoszów. 

§2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy Piekoszów do przesłania wraz z niniejszą uchwałą 

danych osobowych kandydata na ławnika, o którym mowa w § 1.  

§3. Wykonanie uchwały powierza  się Przewodniczącej Rady Gminy Piekoszów. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Sporządziła: 

Beata Misztal-Kierownik  

Referatu Organizacyjnego 

17.09.2019r. 

Akceptacja prawna: 

M. Merta-adwokat  

17.09.2019r. 

Zatwierdził: 

Z. Piątek- Wójt 

17.09.2019r. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR …………………………. 

z dnia ……..września 2019 roku.  

 
Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji, informacji o kandydatach na ławnika. 

Przedmiotowa uchwała zawiera stosowne zobowiązanie Przewodniczącego Rady Gminy Piekoszów do 

wykonania uchwały, tj. do wystąpienia w imieniu Rady do właściwego Komendanta Wojewódzkiego 

Policji o informacje o kandydacie na ławnika. W przypadku wyboru ławnika dokonywanego przez Radę 

Gminy Piekoszów, właściwym organem do udzielenia informacji o kandydatach na ławników jest 

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach. 

Do Rady Gminy Piekoszów wpłynął tylko jeden wniosek kandydata na ławnika, który poddany 

został analizie przez Zespół Opiniujący, który stwierdził, że wniosek spełnia wymagania formalne i może 

być poddany dalszej procedurze. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


