
UCHWAŁA NR  XXVI/316/2016 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 
z dnia 14 lipca 2016 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
do sądów powszechnych. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych, w następującym składzie: 
 
1) Sławomir Chrzanowski, 
2) Grzegorz Chwiałkowski, 
3) Paweł Gołębiak, 
4) Tomasz Grochowski, 
5) Stanisław Paraczyński, 
6) Edward Prus, 
7) Tadeusz Skarżyński, 
8) Magdalena Spychalska. 
                                     
2. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach 
na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 
w latach 2016 - 2019, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie.  
3. Powołany zespół dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym 
posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącego Rady. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
           Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
                   /.../ 
                     Andrzej Plichta  
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXVI/316/2016      

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
 

z dnia 14 lipca 2016 r. 
 
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
do sądów powszechnych. 
 
 
Dnia 17 czerwca br. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kaliszu zwrócił się z wnioskiem 
o przeprowadzenie wyborów uzupełniających w związku z niewystarczającą liczbą 
ławników w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego 
w Kaliszu. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo  
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) powołuje się 
Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 
Zespół powołuje Rada Miejska Kalisza w celu oceny zgłoszonych kandydatur 
na ławników oraz przedstawienia na sesji Rady Miejskiej Kalisza swojej opinii 
o zgłoszonych kandydatach. 
Wobec powyższego powołanie Zespołu jest uzasadnione.  
 
 
            Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
                               /.../ 
                       Andrzej Plichta 
 
 
 
 
 
 


