
UCHWAŁA NR XIV/212/2019 
RADY MIASTA KALISZA 

 
z dnia 26 września 2019 r. 

 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 
 
 
 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.), art. 162 § 10 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. Stwierdza się następujące wady zgłoszenia Moniki Zofii Jędrzejak, kandydatki na 
ławnika do Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego, złożonego drogą pocztową w dniu 
26 czerwca 2019 r.: 

1) kandydatka nie zamieszkuje ani nie pracuje na terenie Miasta Kalisza, 
2) nie załączono poparcia podmiotu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), 
uprawnionego do zgłoszenia kandydata lub 50 obywateli, 

3) nie załączono wypełnionego przez właściwy sąd zapytania o udzielenie informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego, 

4) nie załączono zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wystawionego przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r.      
poz. 357 ze zm.), stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji 
ławnika. 

2. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w § 1, uznaje się za niespełniające wymogów 
formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
      Przewodniczący 
  Rady Miasta Kalisza 

   /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

           
  
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XIV/212/2019 

RADY MIASTA KALISZA 
 

z dnia 26 września 2019 r. 
 

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 
 
 
 Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, 
powołany uchwałą Nr XII/195/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. 
dokonał analizy zgłoszeń kandydatów na ławników oraz innych dokumentów 
pomocnych w sporządzeniu opinii o ww. kandydatach.  
 W pierwszej kolejności Zespół sprawdził, czy przedłożone zgłoszenia spełniają 
wymogi formalne, określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). Zespół stwierdził, że zgłoszenie 
kandydata, wymienionego w § 1 niniejszej uchwały nie spełnia wymagań formalnych, 
określonych w art. 158 § 1 pkt 4, art. 162 § 2 pkt 1 i 4 oraz § 3 i 4 przywołanej ustawy, 
dlatego pozostawia się je bez dalszego biegu. 
 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.  
 
 

      Przewodniczący 
            Rady Miasta Kalisza 

   /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 
 
 


