
 

UCHWAŁA Nr 67/XII/2015 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 września 2015 r. 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydacie na ławnika 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala,  

co następuje: 

§ 1 

Zasięga się od Komendanta Stołecznego Policji, w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych, informacji o Pani Anicie Tengli - Olczak, kandydacie  

na ławnika, zgłoszonym w wyborach na kadencję od 2016 r. do 2019 r.  

§ 2 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola do przesłania, łącznie z uchwałą, danych 

osobowych kandydata, o którym mowa w ust. 1: 

1. imię (imiona) i nazwisko; 

2. nazwisko panieńskie; 

3. imiona rodziców; 

4. data i miejsce urodzenia; 

5. miejsce zamieszkania; 

6. miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania; 

7. nr PESEL. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Żabia Wola oraz zamieszczenie  

jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zabiawola.akcessnet.net oraz na stronie 

internetowej www.zabiawola.pl 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 

 

 

  



UZASADNIENIE 

Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników powołany uchwałą Nr 58/XI/2015 

Rady Gminy Żabia Wola z dnia 11 sierpnia 2015 r. zebrał się w dniu 20 sierpnia 2015 r.  

o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola, w celu sprawdzenia 

terminowości złożenia zgłoszeń kandydatów na ławników i spełniania przez nie wymogów 

formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.), oraz przygotowania stanowiska  

w sprawie zgłoszeń kandydatów.  

W terminie dokonywania zgłoszeń do Biura Rady wpłynęło 1 zgłoszenie kandydata  

na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie (Pani Anita Tengli-Olczak) 

dokonane przez grupę obywateli. 

Członkowie Zespołu po zapoznaniu się ze zgłoszeniem kandydata na ławnika Pani Anity 

Tengli – Olczak stwierdzili, iż zgłoszenie wpłynęło do Biura Rady w dniu 29 czerwca 2015 r.,  

czyli w wyznaczonym ustawowo terminie i zostało skierowane przez grupę 52 obywateli 

posiadających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Żabia Wola.  

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołączone zostały  

także wszystkie wymagane dokumenty (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem 

złożenia zgłoszenia). 

Analiza wykazała, iż zgłoszenie kandydata zostało złożone w terminie oraz spełnia 

wymagania formalne, nie zachodzi, więc konieczność podejmowania przez Radę Gminy 

uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. 

W związku z powyższym Zespół zwrócił się do Wójta Gminy o przygotowanie projektu 

uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydacie  

od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie.  

Po otrzymaniu od Komendanta Stołecznego Policji informacji o zgłoszonym kandydacie 

Zespół na podstawie art. 163. § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów, przygotuje  

i przedstawi na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonym kandydacie, w szczególności  

w zakresie spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie. 

 


