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UCHWAŁA NR XII/........./15
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 czerwca 2015 r.
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
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.z 2015 r. poz. 133), po zaopiniowaniu przez
Komisję Samorządową
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników,
którzy zgłoszą się 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.
§2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Tychy do przesłania Komendantowi Wojewódzkiemu
Policji danych kandydatów na ławnika, które wpłyną w terminie i spełnią wymagania formalne określone
w art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
§3
Wykonując upoważnienie Przewodniczący Rady Miasta przekaże dane osobowe kandydatów:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona rodziców;
4) data i miejsce urodzenia;
5) miejsce zamieszkania;
6) miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;
7) nr PESEL.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Tychy.
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Uzasadnienie:
(Uchwała XII/………/15)
Zgodnie z art 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
Rada Gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników.
Realizując powyższy przepis ustawy na sesji w dniu 25 czerwca 2015 r. Rada Miasta wydaje
stosowne upoważnienie do przesłania danych o kandydatach zgłoszonych na ławnika do Sądu
Rejonowego w Tychach i kandydatach zgłoszonych na ławnika do Sądu Okręgowego
w Katowicach.
Sporządziła:

Numer nadany przez DUR:
DUR.0006. ........ .2015

Projekt uchwały kieruję na KS, Sesję RM
.................................................................................................
(data i podpis pracownika)

Zgłaszam projekt uchwały i kieruję do
Przewodniczącego Rady:
Przewodniczący
Komisji Samorządowej
mgr inż. Marcin Rogala
.................................................................................................
(data, podpis)

Sprawdził pod względem prawnym:

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
................................................................................................

Rozdzielnik:
.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)
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1. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
2. DUR.
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