
UCHWAŁA Nr 51/X/2011   
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ  

z dnia 11.07.2011 r. 
 

 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji  
o kandydatach na ławników.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 159  z późn. zm.) oraz  art. 162 § 9 ustawy  
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.  
Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Zasięga się od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników 
zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2012 r. do 2015 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy  
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 
98 poz. 1070 z późn. zm.): 
 

1. Krystyna Barbara Gotowicka   
2. Bogdan Wieczorek 
3. Michał Warski 
4. Ewa Jankowska 
5. Iwona Gotowicka 
6. Roman Zdunek 
7. ElŜbieta Wolska-Zdunek 

 
§ 2. 

 
UpowaŜnia się Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej do przesłania,  
do Komendanta Stołecznego Policji łącznie z uchwałą danych osobowych o kandydatach o 
których mowa w ust. 1: 

a)  imię (imiona) i nazwisko; 
b) nazwisko panieńskie; 
c) imiona rodziców; 
d) data i miejsce urodzenia; 
e) miejsce zamieszkania; 
f) nr PESEL. 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 



Uzasadnienie do uchwały 
 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji 
o kandydatach na ławników. 

 
 W związku z rozpoczętą procedurą wyborów ławników do sądów powszechnych na 

kadencję trwającą od 2012 r. do 2015 r. rada gminy przed dokonaniem wyboru zasięga  

od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach uzyskanej i sporządzonej na 

zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 Do 30 czerwca br. wpłynęło 7 zgłoszeń kandydatów na ławników, które Zespół ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych Rady Miasta Podkowy 

Leśnej w dniu 7 czerwca br. oceni pod względem formalnym. Zapytanie Komendanta 

Stołecznego Policji o informacje będzie dotyczyło tylko tych kandydatów, których 

zagłoszenia będą spełniać wszystkie wymogi formalne.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 
 


