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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. 
poz. 52, 60 i 125) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników 
zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2020r. do 2023r. do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, w trybie 
art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 200 lr. - Prawo o ustroju sądów powszechnych:

1) Daniel Ryszard Filcek;

2) Genowefa Kozubek - Kopecka;

3) Leonard Jerzy Labisz;

4) Joanna Magdalena Paciorek.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 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) nr PESEL.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 200 lr. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm) Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego 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. Zastosowanie w tym przypadku ma 

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania informacji 

o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Na tej podstawie Komendant korzystając z informacji 

przetwarzanych na temat kandydata w policyjnych systemach teleinformatycznych sporządzi pisemną 

informację o kandydacie i przekaże ją Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach.

Na podstawie niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach wystąpi 

do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o sporządzenie informacji o kandydatach na ławników. 

Informacja uzyskana od Komendanta Policji zostanie przeanalizowana przy sporządzaniu opinii przez 

powołany przez radę zespół ds. przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.

Sporządziła: Aleksandra Bukowińska 

Zatwierdziła: Brygida Bukowińska
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