Protokół Nr 9/19
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 23.09.2019r. o godz.
12,15 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Duraj – Przewodniczący ww. Komisji.
Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)
Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.
Porządek obrad :
1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 8/19 z dnia 03.09.2019r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania
w wyborach ławników do sadów powszechnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
na kadencję lat 2020-2023.
5. Sprawy różne:
 do wiadomości dwa wniosek o nadanie nazwy im. J.I. Paderewskiego rondu na
skrzyżowaniu ul. Świetlickiego - Jutrzkowicka
Ad.1
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duraj (dalej: Przewodniczący Komisji) przywitał radnych
i gości. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad,
nie było uwag. Porządek przyjęto.
Ad. 2
Przyjęcie protokołu Nr 8/19 z dnia 3 września 2019r. Uwagi nie było, przyjęto.
Ad. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania
w wyborach ławników do sadów powszechnych. (zał. nr 2)
Naczelnik BRM omówił projekt ww. uchwały.
W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2019 r. kadencji ławników sądów
powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi wystąpił do Rady Miejskiej
w Pabianicach o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję lat 2020-2023
do następujących sądów:
1) 10 ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach z wyłączeniem ławników
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
2) 15 ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy;
15 ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi; w tym 10 do orzekania z wyłączeniem spraw
z zakresu prawa pracy i 5 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Ogółem wpłynęło do każdego z sądów mniej zgłoszeń niż liczba ławników
określona przez Prezesa Sądu Okręgowego.
Do Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia nie zgłoszono kandydatów.
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Do Sądu Rejonowego w Pabianicach zgłoszono 4 kandydatów, którzy spełnili
wymogi formalne (na 10 miejsc).
Do Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa
nie zgłoszono kandydatów; do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy
zgłoszono 8 kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne (na 10 miejsc).
Podczas sesji Rady w dniu 3 września 2019 r. Rada zadecydowała o pozostawieniu
bez dalszego biegu 2 zgłoszeń z powodu braku wymaganej liczby 50 podpisów
popierających kandydaturę.
Zaproponowane Radzie zasady uwzględniają sytuację gdy liczba zgłoszonych
kandydatów jest mniejsza niż liczba wybieranych ławników.
Pomimo tego, że zgłosiło się mniej kandydatów niż Prezes Sadu Okręgowego
wyznaczyła do obsadzenia Radzie Miejskie w Pabianicach, to i tak musimy
głosować tajnie, bo być może będzie taka sytuacja, że nawet spośród tej małej liczby
osób ktoś nie zostanie wybrany. Zasady głosowania ustalone w prosty sposób, albo
głosujemy na tak, albo na nie.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 9, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.
Ad. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru
powszechnych na kadencję lat 2020-2023. (zał. nr 3)

ławników

do

sądów

Naczelnik BRM omówił projekt ww. uchwały.
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych, ławników sądów powszechnych wybierają rady gmin, których obszar
objęty jest właściwością tych sądów, zwykła większością w głosowaniu tajnym.
Dla uporządkowania dokonania wyborów, Rada przyjmuje w drodze uchwały
Regulamin wyboru ławników, określający procedurę tajnego głosowania i sposobu
ustalenia jego wyników.
Uchwała ta jest konsekwencją poprzedniej uchwały, wybierzecie Państwo ławników,
a uchwała ma charakter deklaratoryjny.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 9, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.
Ad. 5
Sprawy różne:
 do wiadomości wniosek o nadanie nazwy im. J.I. Paderewskiego rondu na
skrzyżowaniu ulic Świetlickiego – Jutrzkowicka. Skierowany wniosek do Prezydenta
Miasta Pabianic o umieszczenie na portalu partycypacji społecznej (zał. nr 4)
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12,20.
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