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Uchwala Nr VII/38/2015 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie powolania zespolu ds. zaopiniowania kandydat6w na lawnik6w 

Na podstawie art. 18 ust. 2 plct 15 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2013, poz. 594), art.l63 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo 0 ustroju 
sC\:.d6w powszechnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 133 ze zm.) Rada Grniny uchwala, co nast~puje: 

§1 

Poworuje si~ zesp6l ds. zaopiniowania zgloszonych kandydat6w na lawnik6w na kadencj~ 
w latach 2016-2019 w skladzie: 
1) Bozena Anna Prusmska - przewodniczC\:.cy zesporu; 

(imiC(, imiona, nazwisko) 
2) Grzegorz Zi6lkowski - zast~pca przewodniczC\:.cego zesporu; 

(imi~, imiona, nazwisko) 
3) Slawomir Piotr Goszczycki - czlonek zesporu; 

(imi~, imiona, nazwisko) 
4) Beata Wiechowska. - czlonek zesporu; 

(imi~, imiona, nazwisko) 

§2 

Zadaniem Zesporu, 0 kt6rym mowa w § 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, 
przed przyst'lPieniem do wybor6w lawnik6w do sC\:.d6w powszechnych na kadencj~ na lata 
2016-2019, opinii 0 zgloszonych kandydatach, w szczeg6lnosci w zakresie spelnienia przez 
nich wymog6w okreslonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo 0 ustroju sC\:.d6w 
powszechnych. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W 6jtowi Gminy. 

§4 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

PRZEW 



Uzasadnienie 

Obecna kadencja iawnik6w konczy si~ w dniu 31 grudnia 2015 roku. W dniu 03 czerwca 
2015 roku wp1:yn~J do Rady Grniny wniosek Prezesa Slldu Okr~gowego w Plocku 0 

dokonanie wyboru iawnik:6w na kadencj~ na lata 2016 - 2019: 

1) do orzekania w Slldzie Okr~gowym w Piocku - 1 osob~; 

2) do orzekania w Slldzie Rejonowym w Plonsku - 1 osob~. 

Zgodnie z art. 163 § 1 i 2 ustawy z dnia 27lipca 200lr. Prawo 0 ustroju Slld6w powszechnych 
(t.j.Dz. U. 2015 poz. 133) wybory iawnik:6w odbywajll si~ najp6iniej w paidzierniku roku 
kalendarzowego, w kt6rym upiywa kadencja dotychczasowych lawnik:6w. Przed 
przyst~ieniem do wybor6w rada gminy powoluje zesp61, kt6ry przedstawia na sesji rady 
gminy swojll opini~ 0 zgloszonych kandydatach, w szczeg6lnosci w zakresie spelnienia przez 
nich wymog6w okreslonych w ustawie. 
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