
 

Posiedzenie nr 17 
Komisja Ładu Społeczno-Prawnego 

wspólne wyjazdowe z Komisj ą Sportu i Rekreacji 
Rady Miejskiej w Łodzi  

10 maja 2016 r.  
w siedzibie Łódzkiego Klubu Jeździeckiego 

przy ul. Łagiewnickiej 307/311 oraz Łagiewnickiej 305.  
 
 

1. Przyjęto protokół Komisji Ładu Społeczno – Prawnego nr 16/IV/2016 z dnia 
19 kwietnia 2016 r. 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

2. Przyjęto protokół Komisji Sportu i Rekreacji nr 20/IV/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.  

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

3. Przedstawiono warunki funkcjonowania Sekcji Konnej mającej swoją siedzibę 
w obiektach ŁKJ w przy ul. Łagiewnickiej 307/311.  

4. Zapoznano się z koncepcją rozwoju Sekcji Konnej i możliwościami poprawy 
warunków jej funkcjonowania. 

W wyniku dyskusji Komisje  wypracowały wniosek w brzmieniu: 

„Komisja Sportu i Rekreacji oraz Komisja Ładu Społeczno – Prawnego Rady Miejskiej 
w Łodzi w wyniku dyskusji na temat warunków funkcjonowania Łódzkiego Klubu 
Jeździeckiego oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej i ocenie stanu technicznego 
istniejących obiektów położonych w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 307/311, zwraca się 
do Pani Prezydent z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zabezpieczenia 
środków finansowych w przyszłorocznym budżecie Miasta Łodzi z przeznaczeniem 
na wykonanie projektu technicznego kompleksowej modernizacji obiektu .  

Przygotowanie takiego dokumentu umożliwiłoby rozpoznanie aktualnego stanu 
rzeczy oraz potrzeb modernizacyjnych, a także dokonanie oceny możliwości 
etapowania prac inwestycyjnych.  

Jednocześnie Komisja zwraca uwagę na potrzebę pilnego przeprowadzenia remontu 
obiektów zajmowanych przez Oddział Konny Straży Miejskiej, zarówno stajni dla koni 
jak i budynku administracyjnego.”. 

Opinia pozytywna Komisji Ładu Społeczno - Prawnego:  „za” – 5 głosów, 
„przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Opinia pozytywna Komisji Sportu i Rekreacji : „za” – 8 głosów, „przeciw”  
 – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

. 



5. Następnie w obiektach przy ul. Łagiewnickiej 305 dokonano: 

� pokazu umiejętności strażników z Sekcji Konnej na wspólnych ćwiczeniach 
z Ogniwem Konnym Policji z Tomaszowa Mazowieckiego; 

� prezentacji Sekcji Animal Patrol; 

� prezentacji Sekcji Eko Patrol; 

� odbyło się strzelanie z urządzenia Taser x 26.  

 
                                             Osoby odpowiedzialne: Joanna Kaźmierczyk, Monika Olejniczak  

        Data sporządzenia: 24.05.2016 r.  

 
 

 


