
UCHWAŁA NR XXVI/194/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach 
uzupełniających na kadencję 2012-2015. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 162 § 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr 121, poz. 693) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników, zwaną dalej Komisją, 
w następującym składzie: 

1) Ganczarek Urszula, 

2) Madej Kamila, 

3) Tomaszewska Maria. 

§ 2. Zadaniem komisji jest dokonanie protokolarnego, fizycznego zniszczenia zgłoszeń kandydatów na 
ławników, którzy nie zostali wybrani w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2012-2015, a które nie 
zostały odebrane w terminie 60 dni, od dnia przeprowadzenia wyborów. 

§ 3. Komisja na posiedzeniu ze swojego grona dokona wyboru przewodniczącego komisji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 162 § 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w związku 
z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011r. w sprawie sposobu postępowania 
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia, kartę wraz 
z dokumentami podmiot zgłaszający kandydata na lawnika, lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, 
odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają 
one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie terminu wskazanego 
powyżej. 

Sporządziła: 

Agnieszka Szykowna 

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i org. pozarz. 
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