
UCHWAŁA NR X.63.15 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

 
z dnia 31 lipca 2015 roku 

 
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 (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072),  
art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.  
z 2015 r. poz. 133, poz. 509) Rada Gminy Cielądz uchwala,  co następuje: 

 
§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji                 

o kandydatach na ławników, zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016 r. do 2019 r.              
w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509): 

1) Alicja Małgorzata Kuśmirek 
2) Henryka Jolanta Lesiewicz 
3) Renata Anna Lusa 
4) Alicja Sikorska 

2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy Cielądz do przesłania do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Łodzi, łącznie z niniejszą uchwałą, danych osobowych 
kandydatów, o których mowa w ust. 1: 

1) nazwisko rodowe; 
2) imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki; 
3) data i miejsce urodzenia; 
4) nr PESEL. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
       

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E :  
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

ławników wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym.  

Na podstawie art. 162 § 9 rady gmin zasięgają opinii od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji o kandydatach na ławników. Komendant Wojewódzki Policji w terminie 14 dni od 
dnia wpływu wniosku sporządza informację o kandydatach i przedstawia ją radzie gminy. 

Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników powołany Uchwałą Nr VII.42.15 
z dnia 24 kwietnia 2015 r. stwierdził, iż wszystkie zgłoszenia kandydatów na ławników 
zostały złożone w ustawowym terminie oraz spełniają wymagania formalne, o których mowa 
w art. 162 § 2 - 5 wyżej zacytowanej ustawy. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne w celu prawidłowego 
dokonania wyboru ławników. 

 

 


