
UCHWAŁA NR XIV/213/2019 
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, że zgłoszenie Ireneusza Marczyńskiego, kandydata na ławnika do 
Sądu Okręgowego, złożone przez Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w dniu     
21 sierpnia 2019 r., wpłynęło po ustawowo wymaganym terminie. 
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/213/2019 

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. 162 § 1 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 


