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Protokół nr 14/I/2016 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno – Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 9 lutego 2016  r. 

DPr-BRM-II.0012.9.2.2016 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan - 6 

    - obecnych - 5 

    - nieobecnych - 1 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i 2 do  protokołu.  

Zaproszenia dla radnych i gości stanowią załączniki nr 3 i 4 do  protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 13/I/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.   

2. Zaopiniowanie projekty uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Realizacji Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego w Łodzi na lata 2015-2020” – druk nr 16/2016. 

3. Sprawy różne i wniesione.  

  III. Przebieg posiedzenia      

              Wiceprzewodniczący komisji p. Radosław Marzec powitał radnych i gości 
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad 
i zaproponował włączenie do porządku obrad poniższego punktu zgodnie z aneksem 
przesłanym radnym drogą elektroniczną:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
– druk nr 19/2016. 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 13/I/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.   

2. Zaopiniowanie projekty uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu Realizacji Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego w Łodzi na lata 2015-2020” – druk nr 16/2016. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
– druk nr 19/2016. 
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4. Sprawy różne i wniesione. 

Porządek został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za”. 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 13/I/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.  
Protokół został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za”. 
 
Ad 2 
Zaopiniowanie projekty uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu 
Realizacji Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi 
na lata 2015-2020” – druk nr 16/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Biura  Inżyniera Miasta  
p. Maciej Formański. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
W fazie pytań i dyskusji radny p. Tomasz Głowacki zapytał: Rozumiem, że ta zmiana 
umożliwi organizacjom możliwość uczestnictwa w pracach Rady? Ilu radnych znalazło się  
w składzie Miejskiej Rady Bezpieczeństwa? 
 
Dyrektor Biura  Inżyniera Miasta p. Maciej Formański: Katalog jest otwarty, powołanie 
konkretnych osób należy do Prezydenta Miasta. Obecnie w Radzie zasiada czterech radnych.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał: Ilu członków będzie liczyła 
Miejska Rada Bezpieczeństwa? 
 
Dyrektor Biura  Inżyniera Miasta p. Maciej Formański: Określi to Prezydent Miasta  
w zarządzeniu. 
 
   Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji  
p. Radosław Marzec poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany 
w druku  nr 16/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 2 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –2. 

 
Ad 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk nr 19/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał radny p. Bogusław Hubert zapytał: Jak wyglądała 
sprawa bezpieczeństwa w tym miejscu gdy znajdował się tam salon gier? 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: W zakresie działalności salonu gier odnotowani 3 interwencje od 
2012-2015 roku. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał: Ile koncesji można przyznać 
dla województwa łódzkiego? Ile w Łodzi mamy kasyn? 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: W województwie łódzkim mogą być trzy kasyna i są trzy 
zlokalizowane przy al. Piłsudskiego 5, Piotrkowskiej 126 i ul. Ogrodowej 19A. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał: Czy w nowej lokalizacji przy 
ul. Zgierskiej 69 pomiot może uzyskać koncesję? Czy Rada Osiedla wyraziła opinię odnośnie 
lokalizacji kasyna? 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Uchwała ma charakter uznaniowy. Jest elementem wniosku 
przedkładanym w Ministerstwie. Rada osiedla podjęła  uchwałę wyrażającą pozytywną opinię 
w sprawie lokalizacji kasyna gry. 
 
Radny p. Bogusław Hubert. Stwierdził, że trzy koncesje wydane na kasyna gry, wyczerpują 
limit dla miasta Łodzi. To kasyno nie powstanie w tym miejscu dopóki  w innym miejscu nie 
zostanie wygaszona działalność.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: W jakim celu, jeśli liczba kasyn się nie 
zwiększy podmioty występują o wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji? 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Do każdego postępowania podmiot może zwrócić się do Rady 
Miejskiej o uchwałę w sprawie lokalizacji 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał: Czy ten podmiot, który ubiega się o kasyno czyli 
Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A. już ma w Łodzi kasyno 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Tak, na ul. Piotrkowskiej 126. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał: czy jest możliwość, że w momencie kiedy tamto 
kasyno przestanie działać ten sam podmiot  otworzy kasyno w lokalizacji wskazanej  
w uchwale  na ul. Zgierskiej jeżeli będzie pozytywna opinia Ministra Finansów. 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Tak. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał: Czy ma znaczenie kolejność zgłoszeń? Ile w tej chwili 
podmiotów posiadających pozytywną opinię Rady Miejskiej odnośnie lokalizacji  oczekuje na 
wydanie koncesji? 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: przetarg decyduje kto otrzymuje lokalizację. Obecnie działające 
kasyna w Łodzi zostały zgłoszone przez różne podmioty. W tej chwili uchwałę opiniująca 
pozytywnie lokalizację posiada Casino Sp. z o.o. posiadająca punkt przy ul. Piłsudskiego 5, 
Traugutta 4 i Piotrkowska 126 czyli Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał: Czy istnieje możliwość 
prawna, aby na jednej koncesji otrzymanej od Ministra Finansów dwa kasyna? 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Nie ma takiej możliwości. Jedna koncesja na jedno kasyno. 
 
 
    Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji  
p. Radosław Marzec poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany 
w druku  nr 19/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 2 radnych  

przeciw - 2, 

wstrzymało się –0. 

Projekt nie uzyskał opinii. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji przed realizacją ostatniego punktu porządku obrad zarządził  
5 minut przerwy 
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski. 
 
Ad 4 
Sprawy różne i wniesione. 

W ramach spraw różnych prowadzący obrady p. Andrzej Kaczorowski przedstawił 
sprawy, które wpłynęły do Komisji i poinformował, że poniższe dokumenty są do wglądu  
u sekretarza Komisji: 

1. Do wiadomości Komisji pismo Senatora RP. p. Macieja Grubskiego do Prezydenta Miasta 
z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania w sprawie zezwoleń na sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych. 

2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa 
miasta  Łodzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
3. Pismo Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji dotyczące harmonogramu konsultacji 
społecznych na temat „Łódzkiej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” 
 
 
Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  
                                                                                                  Wiceprzewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                                    Radosław Marzec 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk              
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