UCHWAŁA NR X/73/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 2020-2023
Na podstawie 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 ) w związku z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o:
1) Pani Magdalenie Małgorzacie Miłosz - kandydacie na ławnika Sądu Rejonowego w Wałbrzychu zgłoszonym
w wyborach na kadencję w latach 2020-2023;
2) Pani Elżbiecie Jadwidze Pruszyńskiej - kandydacie na ławnika Sądu Rejonowego w Wałbrzychu zgłoszonym
w wyborach na kadencję w latach 2020-2023.
2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej Mieroszowa 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) numer PESEL.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Violetta Kopka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
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. W związku ze zgłoszynymi kanydaturami na ławników
w wyborach na kadencję w latach 2020-2023 podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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