
UCHWAŁA  Nr VIII/51/15 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 28 września 2015 r. 

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

ławników 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r., 

poz. 594 ze zm.) art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 

z 2015 r., poz. 133 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, informacji o kandydatach na ławników 

zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016 r. do 2019 r.: 

1) Lucyna Wcisło. 

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno do przesłania, do Komendanta Wojewódzkiego Po-

licji w Kielcach 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. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez za-

mieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gnojnie, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicz-

nej. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 

ze zm.) nakazują, by właściwe terenowo rady gmin dokonały wyboru ławników w ostatnim roku ich kadencji.  

W wyznaczonym ustawowo terminie, tj. do 30 czerwca 2015 r., do Rady Gminy Gnojno wpłynęło 1 zgło-

szenie kandydata na ławnika. 

Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo 

o ustroju sądów powszechnych, rady gmin zwracają się do komendanta wojewódzkiego policji o informacje o kan-

dydatach. Informacje takie uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do obję-

cia stanowiska sędziowskiego.  

W związku z powyższym, Rada Gminy Gnojno upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno do prze-

słania wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach zawierającego dane osobowe w celu zasięgnię-

cia informacji o kandydatach. 
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