
UCHW ALA NR 0044/15 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 28 wrzesnia 2015 r. 

w sprawie zasi~gni~cia od Komendanta Wojew6dzkiego Polieji informaeji 0 kandydaeie na 
lawnika 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 m:area 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(tekstjedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pain. zm.), art. 162 § 9 ustawy z dnia 271ipea 2001 r. 
Prawo 0 ustroju s~daw powszeehnyeh (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. l33 z pain. zm.) 
uehwala si~, co nast~puje: 

§1. 

1. Zasi~gn~c od Komendanta Wojewadzkiego Polieji w Radorniu informaeji 0 kandydaeie 
na lawnika zgloszonm w wyboraeh na kadenej~ od 2016 r. do 2019 r. w trybie art. 162 § 
9 ustawy z dnia 271ipea 2001 r. Prawo 0 ustroju s~daw powszeehnyeh: 
1) Izabela Anna Ciehocka 

(imi~, imiona i nazwisko kandydata) 

2. UpowaZnia si~ przewodniez~eego Rady Gn:liny Baboszewo do przeslania, l~eznie z 
uehwal<l, danych osobowyeh kandydataw, 0 kt6ryeh mowa w ust. 1: 
1) nazwisko rodowe; 
2) imiona rodzieaw wraz z nazwiskiem rodowym matki; 
3) data i rniej see urodzenia; 
4) nrPESEL. 

§2. 

Wykonanie uehwaly powierza si~ Przewodniez~eemu Rady Grniny. 

§3. 

1. Uehwala wehodzi w Zycie z dniem podj~eia. 
2. Uchwala podlega podaniu do publieznej wiadomosci poprzez rozplakatowanie na 

tabliey ogloszen w Urz~dzie Gminy Baboszewo, a takZe zaniieszczenie jej treSci na 
stronie intemetowej www.gminababoszewo.pl. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo 0 ustroju s'ld6w 
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 133 z p6in. zm) Rady gmin zasi~gaj'l od 
komendanta wojew6dzkiego Policji albo Komendanta Stolecznego Policji informacji 0 

kandydatach na lawnik6w. Informacje 0 kandydacie na lawnika uzyskuje si~ i sporz'ldza na 
zasadach okreSlonych dla informacji 0 kandydacie do obj~cia stanowiska s~dziowskiego. W 
zwi'lZku z powyzszym konieczne jest podj~cie uchwaly w tym przedmiocie. 


