Projekt
z dnia 23 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do
XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie
Na podstawie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska Śmigla uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników do
Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie zgłoszonych w wyborach na kadencję 2020 –
2023 roku w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
1) Drótkowska Barbara.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla do przesłania, łącznie z uchwałą, danych
osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:
1) imię ( imiona) i nazwisko;
2) nazwisko poprzednio używane;
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 Przewodniczącemu Rady Miejskiej Śmigla.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XI/.../2019
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Zgodnie z art. 162 par 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. 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.
Przedmiotowa uchwała zawiera ponadto stosowne zobowiązanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla
do wykonania uchwały, tj. do wystąpienia w imieniu Rady do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji
o informacje o kandydatach na ławników. W przypadku wyborów ławników dokonywanych przez Radę
Miejską Śmigla właściwym organem do udzielenia informacji o kandydatach na ławników jest Wielkopolski
Komendant Policji w Poznaniu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

projekt przygotowała

Paulina Bobowska
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