
UCHWAŁA NR XXX/381/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję  w latach
2016-2019.

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 ze zm.) oraz art. 160 § 1 i art. 168 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Po dokonaniu głosowania w trybie tajnym nad wyborem ławników stwierdza się
wybór ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy, w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016-2019:

1) Haliny Frasunkiewicz;

2) Anety Joanny Joachimkowskiej;

3) Jolanty Marii Kowalskiej;

4) Doroty Krzyckiej-Góral;

5) Julianny Lisieckiej;

6) Mirosława Nagórnego;

7) Hanny Agnieszki Nowickiej;

8) Anny Małgorzaty Płócienniczak;

9) Karola Zygmunta Strojwąsa;

10) Haliny Józefy Szalskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

/.../
     Andrzej Plichta



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXX/381/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję  w latach
2016-2019.

Uchwałą Nr XV/181/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r.
w  sprawie  wyboru  ławników  na  kadencję  w  latach  2016-2019  dokonano  wyboru
9 ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy.

Wybrana liczba ławników okazała się jednak niewystarczająca, stąd 17 czerwca br.
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kaliszu zwrócił  się  z wnioskiem o przeprowadzenie
wyborów uzupełniających ławników IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu
Rejonowego w Kaliszu.

Art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) stanowi, iż w razie potrzeby, zwłaszcza z powodu
zmniejszenia się w czasie kadencji liczby ławników, rada gminy na wniosek prezesa sądu
okręgowego  dokonuje  uzupełnienia  listy,  wybierając  nowych  ławników  w  sposób
określony w ustawie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

     Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
             /.../
     Andrzej Plichta


