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UCHWAŁA NR IX.73.2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 22 lipca 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.1)) i art.162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. 
U. 2015 r., poz. 133 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o n/w kandydatach na ławników 
zgłoszonych na kadencję 2016-2019:

1) Barbara Joanna Stroka;

2) Dariusz Stanisław Krokosz.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej do przesłania, łącznie z uchwałą danych 
osobowych kandydatów, o których mowa w § 1:

1) nazwisko rodowe;

2) imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki;

3) data i miejsce urodzenia;

4) nr PESEL.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zm. z 2013 r. poz. 1247 i 1433 oraz z 2015 r. poz. 509.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych nakłada na rady gmin obowiązek
przeprowadzenia wyboru ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych. Wybory odbywają się
najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Wcześniej stosownie do art. 162§9 w/w ustawy rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego policji
informacji o kandydatach na ławników.

Zespół ds. wyboru ławników , który został powołany już na sesji w dniu 10 czerwca br dokona analizy zgłoszeń
kandydatów również w oparciu o informacje przedstawione przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.
Ostatecznie zespół ds. ławników przedstawi kandydatury na sesji , na której odbywać się będą wybory ławników.

Opracowała:

Grażyna Biały

Sekretarz Gminy Biała

Biała, dnia 6 lipca 2015 r.
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