UCHWAŁA NR VII/49/2019
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.1)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji
o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2020-2023 w trybie
art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Mieleszyn do przekazania
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu wraz z uchwałą, danych osobowych
kandydatów, o których mowa w ust. 1 zawierających:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) nazwisko poprzednio używane;
4) imiona rodziców;
5) nazwisko rodowe matki;
6) datę urodzenia;
7) miejsce urodzenia;
8) miejsce zamieszkania;
9) numer ewidencyjny PESEL.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 60 i 125.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/49/2019
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 14 czerwca 2019 r.

W celu dokonania wyboru ławników na nową kadencję, w terminie do 30 czerwca
2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników.
Wypełniając obowiązki ustawowe Rada Gminy Mieleszyn na dzisiejszej Sesji
uchwałą Nr VII/48/2019 powołała Zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz do Sądu Rejonowego
Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.
Ponadto zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest
do zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników.
Po otrzymaniu powyższych informacji ww. Zespół przedstawi swoją opinię podczas
Sesji Rady Gminy, a następnie Rada w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników na
kadencję 2020-2023.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni
uzasadnione.
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