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Protokół Nr 41/IV/2018 

 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 17 kwietnia 2018 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. 
 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 i 4  do niniejszego protokołu. 
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
Przewodniczący Komisji radny p. Andrzej Kaczorowski. 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 40/III/18 z dnia 27 marca 2018 r.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  zmian  
w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok- druk nr 114/2018. 

3. Omówienie Sprawozdania z  działalności Straży Miejskiej w Łodzi za 2017 
rok. 

4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2017 
– druk nr 97/2018. 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 
r. – druk nr 98/2018. 

6. Sprawy różne i wniesione. 
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IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych, zaproszonych gości  
i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzył posiedzenie Komisji.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie 4 głosami za. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 40/III/18 z dnia 27 marca 2018 r.  

 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski poinformował, że protokół został 
przesłany radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr 40/III/2018 z dnia 27 marca 2018 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za, braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół.   
 
Ad pkt 2 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  zmian  
                       w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok- druk nr 114/2018. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Skarbnik Miasta Łodzi p Krzysztof 
Mączkowski. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Zmiany zostały zapisane w § 6, punkcie 2 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
Przeciwpożarowa. Zwiększeniu ulegają wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej  
w kwocie 400 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie centrum monitoringu. 
 
Przewodniczący Komisji  zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
114/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się przyjęła projekt uchwały.  
 
Ad pkt 3 - Omówienie Sprawozdania z  działalności Straży Miejskiej w Łodzi za 2017 
                    rok. 

Płyta z projektem uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. (Płyta znajduje 
się w składzie informatycznym w Zespole ds. Komisji Rady Miejskiej). 

W ramach pytań i dyskusji głos zabrał p. Bogusław Porwisiak Łódzkie Porozumienie 
Organizacji Pozarządowych i poprosił o usprawnienie kontaktu telefonicznego ze Strażą 
Miejską.  
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Innych uwag do Sprawozdania nie zgłoszono.  

 

Ad pkt 4 - Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2017  
                   druk nr 97/2018. 

        Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w zakresie merytorycznych zainteresowań 
Komisji omówił Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski w zakresie wydatków 
Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, w zakresie Straży Miejskiej Komendant  
p. Zbigniew Kuleta oraz w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa, Dyrektor p. Grzegorz Kociołek. 
Powyższe informacje stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał Radny p. Tomasz Głowacki i zapytał: z jakich terenów 
były usuwane powalone drzewa? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Znacząca sił i środków była przeznaczona dla 
Zieleni Miejskiej i oni przede wszystkim usuwali powalone drzewa w pasach dróg gminnych, 
parkach. Środki uruchomione dla Zarządu Zieleni wyniosły 1 000 000 zł na likwidację 
zagrożeń po nawałnicy. Środki na likwidację skutków nawałnic dostał też Wydział Edukacji 
w wysokości 55 000 zł. Jeśli chodzi o środki z rezerwy to były główne kierunki 
wydatkowania tych środków.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: chciałem zapytać o dochody Straży 
Miejskiej. Przewidywane dochody wyniosły 3 500 000 zł , realizacja… 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Czym innym jest nałożenie mandatu.  
W budżecie jest wykonanie kasowe. Ta część, która wpłynęła kasowo i jest ona na poziomie 
72,5%.  
 
     Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku nr 97/2018 w zakresie działania Straży Miejskiej i Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 4 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 2. 

 
 
Ad pkt 5 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017  
                   r. –  druk nr 98/2018. 

Ogólne informacje dotyczące mienia komunalnego przestawiła Dyrektor Wydziału 
Księgowości p. Anna Czekała. Powyższe informacje stanowią załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji : Mnie zainteresowała kwestia gruntów, czy one nie były wliczane 
do całości majątku? 
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Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Anna Czekała: część gruntów jest w ewidencji ale 
znaczna część znajduje się poza ewidencja księgową. Co roku w oparciu o informacje 
przekazywane przez Łódzki Ośrodek Geodezji, który podaje nam cenę jednostkową dla 
wyszacowania metra gruntu dla terenów mieszkaniowych bądź terenów pozostałych. My tę 
wartość statystycznie przeliczamy i podajmy w tej informacji corocznie. Ona się waha ze 
wglądu na cenę metra w zależności od transakcji na rynku, które się odbywają na przestrzeni 
poprzedniego roku ulega zmianie. W tym roku z informacji przekazanej przez ŁOG i na 
podstawie transakcji, wynika znaczny wzrost wartości ceny metra gruntu w części 
dotyczących pozostałych. I dlatego wzrost naszego majątku o ponad 5 000 000 000 zł. Na ten 
wzrost wpłynęło to wyszacowanie.  
 
Przewodniczący Komisji: jak jest średnia cena 1 m dla całego obszaru Łodzi? 
 
Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Anna Czekała: jeżeli chodzi o tereny mieszkaniowe to 
jest 153 zł mieliśmy, 148 zł , a jeżeli chodzi o tereny pozostałe – 194 zł, teraz 316 zł.  
 
Radni nie wnieśli innych uwag i pytań do przestawionej informacji. 
 
 
Ad pkt 6 - Sprawy różne i wniesione. 

W ramach spraw różnych Przewodniczący Komisji przedstawił sprawy, które wpłynęły do 
Komisji i poinformował, że poniższe dokumenty są do wglądu u sekretarza Komisji: 

1. Pismo z VI Komisariatu Policji dotyczące sprzedaży alkoholu.  

2. Wniosek Łódzkiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych o podjęcie przez Radę 
Miejską stosownej uchwały, bądź zarządzenia w którym zobowiązuje się wszystkie łódzkie 
administracje budynków komunalnych do wywieszania flagi we wszystkie dni świąt 
narodowych.  Komisja zgodziła się z wnioskiem Porozumienia i zdecydowała o zwróceniu się 
z zasygnalizowanym problemem do Przewodniczącego Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski podziękował za udział w obradach 
 i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
Joanna Kaźmierczyk  
                                                                  Andrzej Kaczorowski 
Sekretarz Komisji   
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