
Protokół nr 16/IV/2016 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno – Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 19 kwietnia 2016  r. 

DPr-BRM-II.0012.9.4.2016 

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 15/II/2016 z dnia 29 marca 2016 r.   

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 117/2016. 

3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015 – 

druk  nr 105/2016. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2015- 31.12.2015 – druk  

 nr 106/2016 

5. Sprawozdanie z  działalności Straży Miejskiej w Łodzi za 2015 rok. 

6. Sprawy różne i wniesione. 

 

 III. Przebieg posiedzenia      

              Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych i gości 
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad 

Porządek został przyjęty jednomyślnie 3 głosami „za”. 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 15/II/2016 z dnia 29 marca 2016 r.   

Protokół został przyjęty jednomyślnie 3 głosami „za”. 
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Ad 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 117/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Dyrektor Wydziału Bud żetu 
 p. Małgorzata Wojtczak. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
W fazie pytań i dyskusji Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał  ile 
samochodów zostało zakupionych? 
 
Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek 
odpowiedział, że zostało zakupionych  10 samochodów. 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał: Czy wiąże się  to z wycofaniem 
ze służby, czy jest to tylko uzupełnienie? 
 
Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek: 
Proces wycofywania regulują wewnętrzne przepisy. Wydaje mi się, że jeśli będą wycofywane 
to nie wszystkie pojazdy. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał ile nieoznakowanych pojazdów 
posiada Policja? Zasugerował, czy nie warto rozważyć zakupu pojazdów oznakowanych. 
 
Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek 
powiedział, że nie zna liczby takich samochodów. Radiowozy oznakowane są kupowane 
centralnie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas sesji Rady Miejskiej. 
 
 

             Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 117/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 2 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –1. 

 
Ad 3 
Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015 – druk  nr 
105/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji 
omówiła Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak oraz Dyrektor Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek oraz Komendant 
Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. (strony 60, 140,162, 262-264, 293,325, 
407-408, 467,475, 493) 
 
W fazie pytań i dyskusji Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał:  
wpływy z mandatów pochodzących z wykroczeń ujawnionych za pomocą fotoradarów 
wpływały do maja 2015 r. do kiedy funkcjonował fotoradar. Była informacja, że egzekucja 
mandatów niezapłaconych została przekazana do Policji. Czy w związku z tym dochody te 
będą zasilały budżet miasta ? 
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Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Egzekucją mandatów zajmuje się 
Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi. Do Policji przekazaliśmy sprawy ujawnione, ale 
nie były zakończone do końca roku. Z chwilą odebrania uprawnień, Straż Miejska straciła 
prawo również do oskarżania tych spraw. Policja je zakończy. Wpływy z tytułu nałożonych 
grzywien przez Policję  trafiają do budżetu państwa. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Jest informacja w książce 
sprawozdawczej, że saldo końcowe dotyczy nałożonych  w opisywanym okresie mandatów 
wynosi 213 315 zł jeśli chodzi o fotoradary. Pierwsze saldo jest wyższe i wnosi 3 702 811 zł  
i prowadzone są działania egzekucyjne. 
 
Przewodniczący Komisji  zapytał o przyczyny niewykorzystania środków z funduszu 
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Nie jest to wysoka kwota. Jest 
realizowana w ramach działań profilaktycznych w szkołach. Zakupujemy materiały 
promocyjne. Organizujemy konkursy. Niewykorzystanie kwoty wynikało z tego, że 
wystarczyło nam na ubiegły rok. W tym roku chcemy tę sekcję rozbudować. Uważamy, 
że  warto w to inwestować.  
 
Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek 
nawiązał do wcześniejszych pytań radnych i powiedział, że wycofanych zostało  
9 samochodów. Jeśli chodzi o zakup pojazdów oznakowanych Komendant Miejski  
w pierwszej kolejności widzi zasadność zakupu samochodów nieoznakowanych. 
 
     Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 105/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 3 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –1. 

Ad 4 
Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2015- 31.12.2015 – druk  
 nr 106/2016 
Ogólne informacje dotyczące mienia komunalnego przestawił Kierownik Oddziału 
Księgowości w Wydziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa  p. Andrzej 
Frontczak. 
Radni nie wnieśli uwag i pytań do przestawionej informacji. 
 
Ad 5 
Sprawozdanie z  działalności Straży Miejskiej w Łodzi za 2015 rok. 
Sprawozdanie przedstawił Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał  Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski  
i powiedział: Słuchając Sprawozdania miałem wrażenie w kilku punktach, że dotyczy ono 
jednego z osiedli w skali miesiąca,  a nie całego miasta. Pan Komendant wpadł w sprzeczność 
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mówiąc, że należałoby wracać do poprzedniego zatrudnienia w Straży skoro w tak wielu 
dziedzinach mamy postęp, wykroczeń jest mniej. Może to obecne zatrudnienie jest 
wystarczające. Moje wątpliwości dotyczą kwestii związanych z karami za nienależyte 
sprawowanie pieczy nad zwierzęciem, na przykład zanieczyszczanie miasta przy pomocy psa. 
Nie powinniśmy karać ludzi na zasadzie totalnego przypadku. Jeżeli popatrzymy na liczbę 
mandatów, którą p. Komendant przedstawiał to liczba mandatów za niewłaściwe trzymanie 
psa to zdarza się mandat raz na dwa dni. Jeżeli chodzi o mandaty za psie odchody to jest to 
mandat mniej więcej raz dziennie. Funkcjonariusze wolą karać za nieposiadanie torebki niż za 
faktyczne pozostawienie odchodów. Kolejna rzecz to mandaty nakładane w związku 
 z publicznym używaniem słów wulgarnych. Mam wrażenie, że żyję w mieście trochę innym 
niż poruszają się funkcjonariusze. Przy tego rodzaju wykroczeniach jednak nie powinniśmy 
mieć wrażenia, że ten kto został ukarany za publiczne używanie słów wulgarnych został 
ukarany za to, że miał wielkiego pecha. Albo odstąpmy od karania albo umiejmy wykazać się 
większą represyjnością. Mam pytanie do p. Komendanta – czy prowadzicie Państwo akcje 
zmierzające do usuwania pieszych z dróg rowerowych, a po drugie usuwania rowerzystów  
z chodników.  
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Zgadzam się z p. radnym. Chodząc po 
mieście bez munduru zauważam wiele różnych zdarzeń, ale obecność umundurowanego 
patrolu dyscyplinuje wiele osób. Ilość zadań przed którymi stoi Straż Miejska  powoduje, że 
każda ilość funkcjonariuszy będzie przydatna. Mamy wspierać mieszkańców, a nie tylko być 
maszynką do robienia pieniędzy. Dostajemy wiele sygnałów z rad osiedli z prośbą o obecność 
strażników w celu poprawy bezpieczeństwa. Zmniejszenie ilości pewnych wykroczeń nie jest 
wynikiem nieudolności Straży tylko świadomość mieszkańców wzrosła, min. sprawy 
dotyczące sprzątania po psach. Zwiększenie ilości etatów niewątpliwie pomoże w realizacji 
zadań. W związku z rozpoczęciem sezonu rowerowego Straż Miejska  na początku będzie 
starała się edukować, a potem będą wyciągane odpowiednie sankcje za poruszanie się  
w pasach drogi nieprzeznaczonych. 
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał o przewóz osób będących w stanie upojenia 
alkoholowego do miejsca zamieszkania. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Ustawowo osoby pod wpływem 
alkoholu są przewożone do Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego lub miejsca 
zamieszkania. w 2015 r. 518 osób będących w stanie upojenia alkoholowego zostało 
przewiezionych do miejsca zamieszkania. 
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał czy takie osoby są obciążane za przewóz. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Osoby posiadające stały meldunek 
można ukarać za wykroczenie nieobyczajne. W większości przewozy dotyczą osób 
bezdomnych i nie ma możliwości wyegzekwowania kary.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał: Czy Straż Miejska współpracuje z Inspektorem 
Sanitarno-Epidemiologicznym w zakresie dopalaczy? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Uczestniczyliśmy w spotkaniach 
organizowanych przez Komendę Miejską Policji. Policja prowadzi działania operacyjne, Straż 
wspomaga te działania i nastawiona jest na działania profilaktyczne. Straż posiada psa 
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wyszkolonego pod kątem poszukiwania substancji psychoaktywnych, ale nie posiada 
kompetencji do kontrolowania osób pod wpływem narkotyków. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki apelował o zintensyfikowanie działań związanych 
 z wykrywaniem narkotyków. 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał o bezpieczeństwo pieszych na 
chodnikach związane z ruchem rowerowym.  
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta:  Nie prowadzimy statystyk z wykroczeń 
w ruchu drogowym dotyczących pieszych, rowerzystów czy kierowców. W Straży Miejskiej 
mamy w tej chwili 39 rowerów i od wiosny do jesieni są przeprowadzane patrole rowerowe 
ze zwróceniem uwagi na wykroczenia popełniane przez rowerzystów i pieszych 
poruszających się po drogach rowerowych.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał jak wygląda procedura działań 
Straży Miejskiej dotycząca odholowywania pojazdów, które Straż Miejska uzna za  pojazd 
pozostawiony i jak wygląda statystyka w tym zakresie? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Interwencje związane z parkowaniem 
pojazdów w miejscach gdzie są odpowiednio oznakowania, jest zakaz zatrzymywania i jest 
możliwość odholowania pojazdu to podejmujemy taką interwencję we własnym zakresie. 
Mamy też interwencje zlecane przez Zarząd Dróg i Transportu z prośbą o odholowanie 
pojazdu. Sprawniejsza realizacja byłaby możliwa gdyby Straż Miejska posiadała holownik. 
ZDiT podpisał umowę z dwoma firmami, jedną w Stalowej Górze. Niejednokrotnie patrol 
czeka 1,5 h  na holownik. Odnośnie statystyki, w ubiegłym roku odholowano 319 pojazdów. 
Każde zgłoszenie jest przyjmowane, ale nie każde jest podstawą do podjęcia interwencji.  
 
Radny p. Bogusław Hubert poprosił o szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na 
skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej i Przybyszewskiego. 
 
Ad 6 
Sprawy różne i wniesione. 

W ramach spraw różnych Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło 
zaproszenie dla dwóch członków Komisji do udziału w pracach komisji konkursowych na 
najlepszych łódzkich strażaków. W proponowanym terminie nikt z radnych nie zgłosił 
gotowości uczestniczenia w pracach konkursowych.  

 

Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                         
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