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druk nr ......

UCHWAŁA NR XIV/.../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 4 września 2019 r.

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

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08.03.90 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze 
zm.), art. 162 § 9 ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, ze 
zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na 
ławników zgłoszonych w wyborach na  kadencję od 2020 do  2023 w trybie art. 162 § 9 ustawy z 27 lipca 
2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U z 2019 poz. 52 ze zm.):

1) Zenon Klemens Gliński;

2) Józef Henryk Formela;

3) Janina Jażdżewska;

4) Elżbieta Kucharska;

5) Danuta Jadwiga Lubecka;

6) Halina Barbara Wierzba.

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

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki;

4) data i miejsce urodzenia;

5) numer PESEL.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze 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. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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