
Protokół nr 30/VI/2017 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 13 czerwca 2017 r. 

DPr-BRM-II.0012.9.5.2017 

I. Obecność na posiedzeniu  
 
1. Członkowie Komisji  
    - stan: 7 
    - obecnych: 6 
    - nieobecnych: 1 
2. Zaproszeni goście – według listy   

 
Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do  protokołu.  

Zaproszenia dla radnych stanowi załącznik nr 3 i nr 4  do  protokołu.  

 
II. Planowany porządek posiedzenia:  

  

1. Przyjęcie protokołu nr 27/IV/17 z 25 kwietnia 2017 r., protokołu nr 28/V/17 z dnia 
 10 maja 2017 r. i protokołu nr 29/V/17 z dnia 17 maja 2017 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 136/2017 . 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 142/2017. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w  budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok- druk 152/2017. 

5. Omówienie sprawozdania działalności Straży Miejskiej za 2016 rok. 

6. Sprawy różne i wniesione.  

 
 
          Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych i gości 
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad  
i zaproponował zmianę w porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
Porządek został przyjęty jednomyślnie 4 głosami za. 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 27/IV/17 z 25 kwietnia 2017 r., protokołu nr 28/V/17 z dnia 
10 maja 2017 r. i protokołu nr 29/V/17 z dnia 17 maja 2017 r.  
Protokoły zostały przyjęte jednomyślnie 4 głosami za. 
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Ad 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 136/29017 . 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji Przewodniczący Komisji p-. Andrzej Kaczorowski: Czy jest to 
nowa lokalizacja? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Ta lokalizacja była już procedowana. Dwa podmioty wystąpiły o tę 
samą lokalizację.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał o jaki konkretnie chodzi adres 
 i czy określone służby, Policja, Straż Miejska nie składały zastrzeżeń. Czy Rada Osiedla 
zajęła stanowisko w sprawie lokalizacji kasyna? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: ul. Pomorska 21.  
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Rozpatrywaliśmy wniosek i nie 
odnotowaliśmy żadnych zgłoszeń i nie  zgłosiliśmy żadnych zastrzeżeń. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Rada Osiedla wydała pozytywną opinię. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, co w tej chwili mieści się pod wskazaną lokalizacją? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Jest to nieruchomość prywatna i wcześniej w tym miejscu nie 
mieściło się kasyno. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Wydaje mi się, że ze względu na 
lokalizację, na bliskie sąsiedztwo sądu i szkoły, nie jest wskazana wyrażenie zgody na 
lokalizację kasyna w tym miejscu. 
 
Radna p. Joanna Budzińska: W jakich godzinach działa kasyno? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Nie znam godzin pracy kasyna. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Macieju Rakowski: Nie jestem fanem kasyn, ale 
przyznam, że nie widzę związku logicznego pomiędzy bliskością sądu a lokalizacją kasyna. 
Czy zdarzyło się w ciągu ostatnich 5 lat, żeby istniejące w Łodzi kasyna wiązały się z 
jakimikolwiek negatywnymi zdarzeniami wpływającymi na ich sąsiedztwo? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Od momentu, kiedy Biuro Promocji Zatrudnienia i Działalności 
Gospodarczej zajmuje się tymi sprawami, nie odnotowano żadnych uwag . 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Macieju Rakowski: Chciałem się odnieść do wypowiedzi 
przewodniczącego p. Rakowskiego, że z pytaniem, czy były jakieś zastrzeżenia i uwagi 
powinniśmy odnieść się do służb, do Policji i Straży Miejskiej a nie do dyrektora. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Nie mieliśmy żadnego potwierdzonego 
zgłoszenia związanego z negatywnymi skutkami działalności kasyna 
 
Radny p. Bogusław Hubert: Przy rozpatrywaniu jednego z wniosków pytaliśmy też o to 
Policję , która takich zdarzeń też nie odnotowała.  Właściwie można uznać, że ze względu na 
zabezpieczenie, obsługę, charakter takiego miejsca jest to jedno z najbardziej bezpiecznych 
miejsc publicznych. 
 
                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 136/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 4 radnych  

przeciw - 2, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 142/29017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: czy do tej lokalizacji była już 
wcześniej wydawana opinia? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Tak. O lokalizację przy ul. Zgierskiej 69 wystąpił inny podmiot o tę 
samą lokalizację. W tym miejscu nie znajduje się kasyno. Kiedyś  mieścił się tu salon gier.  
 
 
           Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 142/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 4 radnych  

przeciw - 2, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 4 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w  budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok- druk 152/2017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Dyrektora Biura Wydziału Bud żetu 
 p. Małgorzata Wojtczak. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Zmiana dotyczy propozycji zwiększenia środków dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa w kwocie 218 000 zł. 200 000 zł  zostanie przeznaczona na dodatkową 
służbę obchodową i patrolową Policji i kwota 18 000 zł na nagrody w ramach konkursu 
„Twój Dzielnicowy”. 
Pani dyrektor zwróciła uwagę, że do Biura Rady Miejskiej została przekazana również 
autopoprawka. Zmiana dotyczy zwiększenia środków dla Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa na zadanie o charakterze wieloletnim – rozbudowa 
 i modernizacja miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania w Łodzi z kwotą na 2017 r. 
120 000 zł i na rok 2018 r. -1 380 000 zł. 
 
Przewodniczący Komisji  zapytał dyrektora na jakie zadania zostaną przeznaczone środki? 
 
Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek: 
System alarmowy to jest zespół syren i megafonów. Są one synchronizowane z centralą 
znajdującą się w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aktualnie posiadamy 67 syren  
( przejęzyczenie - ma być 50). Około 22 sztuki są to stare syreny uszkodzone, zepsute nie 
mające już zastosowania. W tej chwili mammy przygotowaną dokumentacją do zamówienia 
publicznego. Zadanie zostało rozłożone na 2 lata.  Kwota 120 000 zł dotyczy projektu. 
 
Przewodniczący Komisji: Czy w ramach kwoty przeznaczonej na rok 2018 r. zostaną 
wymienione wszystkie? 
 
Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek: 
Będą wymienione i będą instalowane. Około 20 sztuk. 
 
Przewodniczący Komisji  wprowadził wspomniany powyżej projekt uchwały jako punkt 4 a.  
 
 
           Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 152/2017 wraz z autopoprawką 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 4a 
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040- druk nr 153/2017. 
 
               Wobec braku  pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 153/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 
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W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Dyrektora Biura 
Promocji Zatrudnienia i Działalności Gospodarczej p. Marcina Derengowskiego z dnia 11 
maja 2017 r.  skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej informujące, że do Biura 
wpłynęły wnioski o wydanie przez Radę Miejską pozytywnych opinii dotyczących lokalizacji 
kasyn gry w budynkach usytuowanych w Łodzi przy ul. Łąkowej 23/25 oraz przy Placu 
Zwycięstwa 2 z prośba o wyjaśnienie, dlaczego powyższe pismo trafiło do przewodniczącego 
Rady Miejskiej, a nie jak zwykle projekt uchwały do zaopiniowania przez Komisję Ładu. 

Dyrektor Biura Promocji Zatrudnienia i Działalno ści Gospodarczej p. Marcin 
Derengowski: Pozwoliliśmy sobie wystosować takie pismo do przewodniczącego ze względu 
na to, że wniosek wpłynął bezpośrednio do Urzędu  i został przez Biuro już procesowany po 
to, aby była wiedza, że my już go procedujemy i żeby nie opóźniać czynności względem tego 
przedsiębiorcy.  

Ad 5 
Omówienie sprawozdania działalności Straży Miejskiej za 2016 rok. 
Sprawozdanie omówił Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta - załącznik nr 8 
do protokołu. 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał radny p. Bogusław Hubert i zwrócił uwagę na problem 
dofinansowania służb patrolowych Policji i niedoinwestowanie Straży Miejskiej. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał o liczbę zgłoszonych 
interwencji? Ile z nich nie zostało załatwionych? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: 68 000. Około 10-15% zostało 
niezrealizowanych. Wynika to z możliwości kadrowych. Została wprowadzona hierarchia 
załatwiania zgłoszonych interwencji. W pierwszej kolejności załatwiane są interwencje 
związane z zagrożeniem życia i zdrowia. Natychmiast nie są natomiast realizowane 
interwencje dotyczące wraków samochodów. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Sam zgłosiłem interwencję dotyczącą 
osoby bezdomnej i nie doczekałem się patrolu. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta zapewnił, że każda interwencja jest 
odnotowana i jest możliwość podania przyczyn braku realizacji zgłoszenia. W tej chwili  
w Straży pracuje 404 strażników mundurowych. W 2010 r. było 460. Nabór jest prowadzony 
w celu uzupełnienia wolnych etatów, które tworzą się w trakcie służby. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Pamiętam zapewnienia ze strony 
UMŁ, że ma zostać zwiększona pula na zatrudnienie w Straży Miejskiej. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta Mówimy o zwiększeniu zatrudnienia 
związanego z ochroną obiektów miejskich, to były etaty związane z tym zadaniem ( 12 etatów 
było przeznaczonych na ochronę obiektów i zwiększyły się etaty związane z monitoringiem 
miejskim). To nie zwiększyło liczby funkcjonariuszy. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Chciałem zapytać braki sprzętowe. 
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Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Największy problem stanowi brak 
samochodów, w tym samochodów specjalistycznych m.in. do przejazdu osób nietrzeźwych  
( około 5000 przewozów w ciągu roku). Brakuje czterech radiowozów. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Jakie działania podjął p. Komendant  
w celu zwiększenia brakującego sprzętu? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Sygnalizuję problem na posiedzeniach 
Komisji Ładu na spotkaniach z p. Prezydent. Dostałem pisemne zapewnienie, że  
w przyszłorocznym budżecie sytuacja ulegnie poprawie. 
 
Wiceprzewodniczącego Komisji p. Radosław Marzec: Straż Miejska jest na utrzymaniu 
miasta i jeżeli Komendant zgłasza braki sprzętowe powinniśmy się do tego przychylić. 
Prosiłbym o przygotowanie informacji, ile i jakie  interwencje nie zostały zrealizowane  
w ubiegłym roku.   
Zdaniem radnego należy zwrócić się z apelem do p. Prezydent o zakup czterech radiowozów 
dla Straży Miejskiej. 
 
Radny p. Bogusław Hubert : Jaka jest różnica pomiędzy interwencją za zgłoszeniem? Czy 
są zgłoszenia w ogóle nie zrealizowane? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Przyjęto 63 626 zgłoszeń 
interwencyjnych. Nie ma zgłoszeń przyjętych i nie zrealizowanych, mogą być realizowane 
później, w odpowiedniej kolejności. Czasami zdarzają się zgłoszenia, gdzie wiadomo, że na 
przykład za 2 godziny nie ma sensu już jechać w miejsce zgłoszonej interwencji. Nie jesteśmy 
w stanie być wszędzie, analizuję raporty patroli z terenu i wiem, że niekiedy strażnicy nie 
mają nawet czasu na przerwę. 
 
Przewodniczący Komisji p Andrzej Kaczorowski: czy noclegownie i hotele dla 
obcokrajowców podlegają rejestracji i kontroli? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Nie odnotowano zwiększonej ilości 
obcokrajowców na terenie miasta. Nie mam żadnej informacji, żeby na terenie miasta była 
prowadzona noclegownia dla obcokrajowców. Straż kontroluje tylko miejskie noclegownie 
 i nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń. Współpracujemy ze Strażą Graniczną. 
 
Przewodniczący Komisji p Andrzej Kaczorowski: Na jednym z wyjazdowych  posiedzeń 
Komisji w Łagiewnikach była mowa o przeniesieniu miejsca na stajnię dla koni. Czy to 
zostało zrealizowane?  
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Jesteśmy po rozmowach z Urzędem 
Marszałkowskim i prawdopodobnie od 1 września przeniesiemy się na ul. Wycieczkową, 
gdzie będziemy wynajmować obiekt. Poprawią się znacznie warunki pracy dla pracowników  
i warunki bytowe dla zwierząt.  
 
W trakcie dyskusji radni przyjęli stanowisko w poniższym brzmieniu: 
 
                 Komisja Ładu Społeczno-Prawnego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem  
z działalności Straży Miejskiej za 2016 r. zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości 
przeznaczenia środków finansowych w bieżącym roku budżetowym na sfinansowanie zakupu 
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czterech radiowozów dla Straży Miejskiej.  Zdaniem Komisji poprawi to i w znaczący sposób 
usprawni funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
w mieście.  

Stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie 4 głosami za. 

 
Ad 6 
Sprawy różne i wniesione.  
    Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na 
 4 lipca 2017 r. w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81. Posiedzenie będzie 
poświecone systemowi monitoringu miejskiego.  
 
 Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk 
 


