
- projekt -

UCHWALA Nr
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 2019 roku

w sprawie powolania komisji do dokonania zniszczenia zgloszen kandydatow na 
lawnikow

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), w zwi^zku z § 5 ust. 2 
Rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu 
post^powania z dokumentami zlozonymi radom gmin przy zglaszaniu kandydatow na 
lawnikow oraz wzoru karty zgtoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) uchwala si$, co 
nast^puje:

§ 1. 1. Powoluje si$ komisji w skladzie:
i)
2)

2. Zadaniem komisji, o ktorej mowa w ust. 1 jest zniszczenie dokumentow zlozonych Radzie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy zgloszeniu kandydatow na lawnikow do S^du 
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim i S^du Okr^gowego w Piotrkowie Trybunalskim na 
kadencj$ 2020-2023, nie odebranych w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborow 
przez podmiot zglaszaj^cy kandydata na lawnika lub kandydata, ktory nie zostal wybrany na 
lawnika

3. Komisja wykona zadanie w terminie 30 dni po uplywie terminu okreslonego w ust.2.

4. Obslug? techniczn^ i administracyjn^ komisji zapewnia Prezydent Miasta.

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

wady Miasta

Morion Btsszczyriski

f Kr-tW N Y
TCR

KieiiwTljk
afiadylL;Rafpf0wwacz Bit'V-PtehZdzisfs^a

Thf?ta Szulc



UZASADNIENIE

do projektu uchwaly w sprawie powolania komisji do zniszczenia dokumentow zlozonych 
Radzie Miasta przy zglaszaniu kandydata na lawnika

Zadaniem Komisji jest dokonanie protokolarnego, fizycznego zniszczenia zgloszenia 
kandydata na lawnika, ktory nie zostal wybrany w wyborach lawnikow na kadencj^ od 2020 - 
2023 r., nie odebrane przez zainteresowanego w terminie 60 dni od dnia wyborow.

Koniecznosc powolania komisji wynika z § 5 ust. 2 Rozporz^dzenia Ministra 
Sprawiedliwosci z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu post^powania z dokumentami 
zlozonymi radom gmin przy zglaszaniu kandydatow na lawnikow oraz wzoru karty zgloszenia.
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