UCHWALA Nr VII52/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 czenvca 2015 r.
w sprawie powolania Zespolu do spraw zaopiniowania kandydatow na lawnikow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'}-dzie
gminnym ( Oz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm. ) w zwi'}.Zku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo 0 ustroju s'}-d6w powszeclmych (Oz. U. z 2015 r., poz. 133) uchwala siy,
co nastypuje :

§ 1. Powoluje siy Zesp61 do spraw zaopiniowania kandydat6w na lawnik6w w skladzie:
1. Oariusz Kujawski, przewodnicz'!cy zespolu;
(imi~,

imiona, nazwisko)

2.Stanislaw Henryk Wozniak, zastypca przewodnicz'}-cego zespolu;
(imi~,

imiona, nazwisko)

3. Elzbieta Miroslawa Olszewska, czlonek zespolu;
(

imi~.

imiona, nazwisko)

§ 2. Zadaniem Zespolu, 0 kt6rym mowa w § 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie
Gminy, przed przysU!pieniem do wybor6w lawnik6w do s'}-d6w powszeclmych na
kadencjy od 2016 r. do 2019 r., opinii 0 zgloszonych kandydatach, w szczeg6lnosci
w zakresie spelnienia przez nich wymog6w okreslonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo 0 ustroju s'}-d6w powszeclmych

§ 3. Obslugy teclmiczn'}- i administracyjn'}- zespolu zapewnia W6jt Gminy Sochocin.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

UZASADNIENIE
DO UCHWALY NR VII52/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie powolania Zespolu do spraw
lawnikow.

zaopiniowania kandydatow na

Stosownie do pisma S~du Okrygowego w Plocku OA-0140-3115/5 z dnia 29 maja 2015 r.
W roku biez~cym uplywa kadencja dotychczasowych lawnik6w. W swietle art.
163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo 0 ustroju s~d6w powszechnych ( Dz. U. z 2015 r.
poz. 133) wybory lawnik6w na kadencjy 2016 - 2019 musz~ siy odbyc najp6Zniej
w paidziemiku.
Przed przyst~pieniem do wybor6w, zgodnie z art. 163 ust. 2 ustawy wymienionej wyzej,
Rada Gminy przedstawia na sesji swoj~ opiniy 0 zgloszonych kandydatach, w tym celu
powoluje zwykl~ wiykszosci~ glos6w w glosowaniu jawnym Zesp61 opiniuj~cy. Zadaniem
tego Zespolu jest przede wszystkim dokonanie oceny kandydat6w pod k~tem spelniania
wymog6w okreslonych w/w ustawie.
Kandydat6w na lawnik6w mog~ zglaszac uprawnione podmioty w terminie do 30
czerwca 2015 r. Szersza informacja na ten temat zostala pod ana do publicznej wiadomosci
w spos6b zwyczajowo przyjyty (na tablicy ogloszen), a takZe na BIP-ie Urzydu Gminy.

