
UCHWAŁA NR XII/62/2011 

RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE 
z dnia 27 października 2011 r. 

 

 
 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na 
kadencję 2012-2015.  
 

                        Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  08 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 160  

 ustawy z dnia  27 lipca  2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 

2001 r. Nr  98, poz. 1070 ze zm.) uchwala się  co następuje : 
 
 

 

§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym  ławników  do  Sądu  

             Rejonowego w Kaliszu : 

 

             1/  Kit-Krawczyk Magdalena 

             2/  Ulatowska Magdalena 

 

§ 2. Wskazuje się wybranego  ławnika  Panią Magdalenę Kit-Krawczyk  

       do orzekania w sprawach z zakresu  prawa pracy . 

 

§ 3. Protokół Komisji Skrutacyjnej  stanowi załącznik  do uchwały . 

 

§ 4. Przesyła się Prezesowi Sądu Rejonowego w Kaliszu listę wybranych  

       ławników , karty kandydatów wybranych na ławników wraz z załączonymi   

       do nich dokumentami  oraz informację o wybranych  ławnikach uzyskaną  

       od Komendanta  Wojewódzkiego  Policji w Poznaniu . 

 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Uzasadnienie  

Do Uchwały NR XII/62/2011r. Rady Miejskiej w Stawiszynie 
z dnia 27 października 2011 r. 
 

             Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych do kompetencji  Rady Gminy  należy wybór ławników. 
Kolegium Sądu Okręgowego  w Kaliszu ustaliło liczbę  ławników 

wybieranych  przez poszczególne  rady gmin do wszystkich sądów  
działających na obszarze  właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu .  

Dla Gminy i Miasta Stawiszyn ustalono liczbę  2 ławników wybieranych 
do Sądu Rejonowego w Kaliszu, w tym do Sądu Pracy -1ławnik . 

W ustawowym terminie  do 30 czerwca 2011r. dokonano zgłoszeń 4 
kandydatów na ławników. W dniu 22 lipca  br. Rada Miejska powołała 

zespół, który następnie dokonał  sprawdzenia poprawności  zgłoszeń w 
zakresie  spełnienia wymogów  określonych w ustawie . 

 Powołany zespół  po weryfikacji zgłoszeń  i opinii  od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji , przygotował pozytywna opinię o  zgłoszonych 

kandydatach .  
 

W związku z powyższym  podjęcie  uchwały jest uzasadnione.   
 


