
DPr-BRM-II.0012.8.10.2019 
Protokół nr 12/X/2019 

 

posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 15 października 2019 r. 
  
 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   7 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
 
nieobecnych  -   1 radny 
      
      
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  
w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 
2020-2023 – druk BRM nr 273/2019. 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego 
 w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023 – 
druk BRM nr 274/2019. 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy na kadencję 2020-2023 – druk BRM nr 275/2019. 
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4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na 
kadencję 2020-2023 – druk BRM nr 276/2019. 

 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Widzewa na kadencję 2020-2023 – druk BRM nr 277/2019. 
 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji do dokonania 
zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych na kadencję 2020-2023 – druk BRM nr 278/2019. 
 

 
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 
 
 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
o poniższy punkt : 

1. Zaopiniowanie Autopoprawki Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 października 2019 r.  
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
 w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  druk nr 332/2019. 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  
w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 
2020-2023 – druk BRM nr 273/2019. 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego 
 w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023 – 
druk BRM nr 274/2019. 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy na kadencję 2020-2023 – druk BRM nr 275/2019. 

 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na 
kadencję 2020-2023 – druk BRM nr 276/2019. 

 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Widzewa na kadencję 2020-2023 – druk BRM nr 277/2019. 
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji do dokonania 

zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych na kadencję 2020-2023 – druk BRM nr 278/2019. 
 

    6a.  Zaopiniowanie Autopoprawki Prezydenta Miasta Łodzi z        dnia   11     października  
           2019 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz  
           zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 332/2019. 
 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 

Ad pkt 1- Ad pkt 6  

Projekty uchwał opisane w drukach BRM od  nr 273/2019 do druku BRM nr 278 /2019. 
omówił Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich p. Grzegorz Szatiło. Projekty uchwał 
stanowią odpowiednio załączniki od nr 5 do nr 10. 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały opisany: 
-  w druku BRM nr 273/2019 pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
-  w druku BRM nr 274/2019 pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

-  w druku BRM nr 275/2019 pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
-  w druku BRM nr 276/2019 pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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-  w druku BRM nr 277/2019 pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

-  w druku BRM nr 278/2019 pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 6 a- Zaopiniowanie Autopoprawki Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia   11     października  2019    r.      do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  druk nr 
332/2019. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 

 Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 7 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji 
 i poinformował, że poniższe dokumenty zostały dostarczone członkom za pośrednictwem 
Aktówki: 

1. Informacja o podmiotach, w których będą wykonywane nieodpłatne i kontrolowane 
prace na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna.  

Przewodniczący Komisji wstępnie zaproponował, aby w listopadzie odbyło się posiedzenie 
wyjazdowe w Państwowej Straży Pożarnej. 

 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
    Joanna Kaźmierczyk            Tomasz Kacprzak 
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