
UCHWAŁA NR XII/195/2019 

RADY MIASTA KALISZA 

 

z dnia 27 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

–  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze 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) Eskan Darwich, 

3) Elżbieta Dębska, 

4) Agnieszka Konieczna, 

5) Piotr Mroziński, 

6) Roman Piotrowski, 

7) Karolina Sadowska, 

8) Tadeusz Skarżyński, 

9) Magdalena Walczak, 

10) Zbigniew Włodarek. 

                                     

2. 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 Miasta Kalisza 

        /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 

 

                                                                                                                  



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XII/195/2019 

RADY MIASTA KALISZA 

 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych. 

 

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) powołuje się Zespół 

ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Zgodnie ze 

wskazanym przepisem ustawy o ustroju sądów powszechnych, zespół przedstawia swoją 

opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich 

wymogów określonych w ustawie. 

Wobec powyższego powołanie Zespołu jest uzasadnione.  

 

                        Przewodniczący 
        Rady Miasta Kalisza 

          /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 

 

 
 

 


