
 

Protokół nr 17/V/2016 
 

wspólnego wyjazdowego posiedzenia  
Komisji Ładu Społeczno-Prawnego i Komisji Sportu i Rekreacji  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 maja 2016 r. 

I. Obecność na posiedzeniu  
 
1. Członkowie Komisji  
    - stan..........................6 
    - obecnych..................6 
…- nieobecnych……….0  
2. Zaproszeni goście – według listy   

 
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do  protokołu.  

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

 
II. Planowany porządek posiedzenia:  
 

1. Przyjęcie protokołu nr 16/IV/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.  

2. Przedstawienie warunków funkcjonowania Sekcji Konnej mającej swoją siedzibę 
w obiektach ŁKJ w przy ul. Łagiewnickiej 307/311 

3.  Przedstawienie koncepcji rozwoju Sekcji Konnej i poprawy warunków 
funkcjonowania. 

4.  Pokaz umiejętności strażników z Sekcji Konnej na wspólnych ćwiczeniach  
z Ogniwem Konnym Policji z Tomaszowa Mazowieckiego ul. Łagiewnicka 305  
( szczegółowy plan  w załączeniu). 

5. Prezentacja Sekcji Animal Patrol. 

6. Prezentacja Sekcji Eko Patrol. 

7. Strzelanie z urządzenia Taser x 26 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

III. Przebieg posiedzenia  
 

Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno-Prawnego p. Andrzej Kaczorowski:  odczytał 
proponowany porządek obrad i zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno-Prawnego p. Andrzej Kaczorowski:  poddał 
pod głosowanie komisji przyjęcie dziennego porządku obrad.  
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Komisja w głosowaniu 3 głosami „za” – jednomyślnie przyjęła dzienny porządek obrad  
w brzmieniu: 

1. Przyjęcie protokołu nr 16/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.  

2. Przedstawienie warunków funkcjonowania Sekcji Konnej mającej swoją siedzibę 
w obiektach ŁKJ w przy ul. Łagiewnickiej 307/311. 

3. Przedstawienie koncepcji rozwoju Sekcji Konnej i poprawy warunków 
funkcjonowania. 

4.  Pokaz umiejętności strażników z Sekcji Konnej na wspólnych ćwiczeniach 
z Ogniwem Konnym Policji z Tomaszowa Mazowieckiego ul. Łagiewnicka 305.  

5. Prezentacja Sekcji Animal Patrol. 

6. Prezentacja Sekcji Eko Patrol. 

7. Strzelanie z urządzenia Taser x 26 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Ad 1 Przyjęcie protokołu nr 16/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno-Prawnego p. Andrzej Kaczorowski zapytał 
o uwagi do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno-Prawnego p. Andrzej Kaczorowski:  poddał 
pod głosowanie komisji przyjęcie protokołu nr /IV/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.  

Komisja w głosowaniu 3 głosami „za” – jednomyślnie przyjęła protokół. 

Ad 2  
Przedstawienie warunków funkcjonowania Sekcji Konnej mającej swoją siedzibę 
w obiektach ŁKJ w przy ul. Łagiewnickiej 307/311. 
 
Prezes Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Tomasz Cajdler: przedstawił informację 
 o działalności Łódzkiego Klubu Jeździeckiego – załącznik nr 5 do protokołu wraz  
z informacją dotyczącą koncepcji zagospodarowania terenów i obiektów sportowych 
Łódzkiego Klubu Jeździeckiego – załącznik nr 6 do protokołu do protokołu.  

Największą bolączką naszego obiektu jest brak sponsora, który pomógłby w poprawie 
funkcjonowania klubu. Jesteśmy jedynym bodajże klubem jeździeckim w Polsce, który jest 
miejski. Nasze funkcjonowanie opiera się w dużej mierze na współpracy ze Strażą Miejską,  
a także dzięki członkom płacącym regularnie składki i angażującym się w działalność klubu. 
Prowadzimy zajęcie sportowe i rekreacyjne. Przede wszystkim chcielibyśmy dążyć do 
poprawienia bazy w budynkach, gdzie są konie. Jeśli ta baza zostałaby poprawiona, wówczas 
mielibyśmy więcej chętnych osób, które byłyby zainteresowane trzymaniem u nas koni.  

Jeśli chodzi o Straż Konną, to głównym problemem jest podłoże. Piach przez wiele lat nie 
został zmieniony i po prostu się kurzy. Nie są to dobre warunki dla koni, a tym samym mocno 
utrudnione są warunki do prowadzenia zajęć, treningów. W pierwszej kolejności należałoby 
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poprawić parkun i zwiększyć ilość padoków. Teren w miarę naszych możliwości finansowych 
uporządkowaliśmy. Jeśli chodzi o zagospodarowanie stajni, to należałoby poprawić 
wentylację, izolację cieplną dostosowaną do pór roku. Jeśli chodzi o Straż Konną, to dobrze 
byłoby, aby jeden z budynków straż miała do własnej dyspozycji.  

Inne prace związane z koncepcją zagospodarowania terenów i obiektów sportowych ŁKJ to: 
modernizacja stajni i pozostałych budynków, remont budynku administracyjnego 
 z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej, urządzenie miejsca odnowy biologicznej koni, 
urządzenie szczelnych bezodpływowych miejsc składowania obornika, urządzenie parkingów 
dla użytkowników ośrodka i publiczności, urządzenie nawierzchni dziedzińców, przebudowa 
krytej ujeżdżalni z wymianą podłoża.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zapytał  
o budżet klubu.  

Prezes Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Tomasz Cajdler: ze środków, które nam 
pozostają staramy się dokonywać drobnych napraw. Z reguły są to naprawy niezbędne 
(naprawa drzwi, kanalizacji, drobne naprawy w szatni). Bardzo często są to nasze – członków 
klubu pieniądze.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czyli można 
powiedzieć, że się państwo samofinansujecie? 

Prezes Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Tomasz Cajdler: my otrzymujemy środki 
 z UMŁ na poprawę warunków. Niedawno była naprawiana stajnia, ileś lat temu były 
naprawiane drzwi, instalacja elektryczna. Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać pieniądze 
na dofinansowanie związane z izolacją termiczną dachu. Co roku otrzymujemy ok. 40 – 50 
tys. zł.  

Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: otrzymaliśmy 56 tys. 
zł z przeznaczeniem m.in. na naprawę dachu. Ta kwota była niewystarczająca. Roboty 
należało rozplanować na 2 lata. W tym roku wykonaliśmy część prac. Mamy nadzieję, że  
w kolejnym roku wykonamy resztę prac.  

Poza tym otrzymujemy dotację na szkolenie dzieci i młodzieży. Ponieważ w zeszłym roku nie 
zrobiliśmy punktów, to w tym roku korzystamy z programu profilaktyki i zapobiegania 
narkomanii. Jest to kwota roczna 34 tys. zł.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy 
wykonaliście państwo analizę ekonomiczną jak wyglądałby remont tego ośrodka? 

Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: nie, nie zrobiliśmy, 
ponieważ są to kolejne koszty. Wśród naszych członków nie mamy osoby, która się tym 
zajmuje.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jakie są 
plany miasta jeśli chodzi o Łódzki Klub Jeździecki? 

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: 
przed laty ŁKJ był jednym z trzech wiodących klubów jeździeckich, obok Walewic 
i Bogusławic. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że powstało 200 stajni w Reginie stad też 
konkurowanie mając do dyspozycji taką niedoinwestowaną infrastrukturę jest bardzo trudne. 
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To zaowocowało obniżeniem wyników sportowych, a co za tym idzie – tak jak pani dyrektor 
mówiła – uniemożliwieniem otrzymania w ostatnim okresie dotacji miejskiej.  

W 2009 r. Wydział Sportu zlecił opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz  
z hipodromem oraz analizę opłacalności i ocenę techniczną budynków magazynowych. 
 W ramach tej koncepcji, na miarę możliwości budżetowych, na miarę możliwości środków, 
jakimi dysponujemy w zadaniu remonty skomunalizowanej bazy sportowej wspieraliśmy ŁKJ 
dotacjami na konserwację obiektu i to były kwoty: 2010 r. – 57 234, 56 zł naprawa instalacji 
elektrycznej w budynkach ŁKJ, 2011 r. – 25 200 zł naprawa instalacji elektrycznej c.d., 
3 524,15 zł naprawa instalacji elektrycznej w budynkach ŁKJ – prace dodatkowe, 2012 r. – 
36 900 zł wykonanie remontu dachu budynku administracyjnego i stodoły, 2013 r. – 38 513 zł 
naprawa dachu budynku administracyjnego, 2014 r. – 34 000 zł naprawa konstrukcji ścian i 
połaci dachowej stajni w obiekcie ŁKJ, 2015 r. – 30 500 zł naprawa dachu i obróbek 
blacharskich oraz naprawa instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy bezpiecznikowej, 
2016 r. – 35 000 zł ocieplenie dachu stajni. To są z pewnością środki niewystarczające.  

Jeśli chodzi o inne środki otrzymywane z UMŁ – to szkolenie sportowe 43 000 zł w roku 
2015. Łącznie w roku 2015 ŁKJ otrzymał 83 000 zł, natomiast w 2016 r. z powodu braku 
punktów środki na szkolenie nie zostały przekazane klubowi.  

Zdajemy sobie sprawę, że największą barierą w rozwoju tego klubu, który ma znakomite 
sportowe tradycje jest stan bazy. Wydział Sportu na bazie takiego budżetu jakim dysponuje, 
nie ma możliwości zwiększenia nakładów. I one są z całą pewnością niewystarczające.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy 
koncepcja zagospodarowania terenów i obiektów sportowych jest podzielona na etapy? 

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: 
jest to koncepcja, zgodnie z którą odbywa się realizacja prac.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jeśli 
przyjmiemy stanowisko, aby wspomóc ŁKJ to musimy mieć pojęcie o etapowaniu prac.  

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: 
myślę, że najpierw są potrzebne pieniądze na projekt. Jeśli będzie przygotowany projekt 
kompleksowej modernizacji, to będzie punkt wyjścia dla dalszych działań. Pierwsza potrzebą 
jest znalezienie środków na stworzenie projektu kompleksowej modernizacji obiektu.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jakiego 
rzędu to są środki? 

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: 
nie wiem.  

Kierownik w Wydziale Sportu p. Teresa Bukowska: jest tu duża przestrzeń do 
zagospodarowania. Budynek, w którym obecnie jesteśmy, jest zabytkowy.  

Radny p. Grzegorz Matuszak: czy ŁKJ jest właścicielem obiektu? 

Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: nie, mamy podpisaną 
z miastem umowę dzierżawy.  

Radny p. Grzegorz Matuszak: czyli Straż Miejska użytkując część powierzchni nie płaci 
czynszu? 
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Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: nie, nie płaci.  

Radny p. Grzegorz Matuszak: ilu jest zatrudnionych pracowników w klubie? 

Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: 4 osoby. 
Obsługiwanych jest 40 koni przez trenera i przeze mnie.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: czy klub starał się brać udział w konkursach  
w ramach budżetu obywatelskiego? 

Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: tak; w zeszłym roku 
 i 2 lata temu również. Wnioski nie przeszły. W tym roku zrezygnowaliśmy.  

Radny p. Rafał Reszpondek: na jaką kwotę były wnioski.  

Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: około 820 tys. zł.  

Radny p. Rafał Reszpondek: jak wygląda wykorzystanie obiektów? 

Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: obiekty 
wykorzystywane są codzienne. Są dwie grupy rekreacyjne po 5 osób. Do tego grupa sportowa 
juniorska, która liczy 15 osób i prywatni członkowie klubu mający tutaj swoje konie. Mamy 
tutaj 24 konie.  

Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno – Prawnego radny p. Andrzej Kaczorowski: 
jaki jest ogólny roczny koszt utrzymania tego ośrodka? 

Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: 500 tys. zł.  

Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno – Prawnego radny p. Andrzej Kaczorowski: 
czy państwo próbowali przymierzyć się do szacunkowego wskazania kwoty niezbędnej na 
modernizację obiektu? 

Kierownik w Wydziale Sportu p. Teresa Bukowska: myśmy się przymierzali od 2009 r., 
odkąd robiliśmy tę koncepcję. Jak powiedział już pan dyrektor, najpierw trzeba sporządzić 
projekt. Na jego bazie będzie można przygotować plan etapowania prac. Wraz z koncepcją 
będzie oszacowany dokładny koszt, dokładne środki jakie będą potrzebne na modernizację 
obiektu. Trudno bez koncepcji oszacować koszty. Budynek, w którym się znajdujemy jest 
zabytkowy. W związku z tym należy spojrzeć na niego inaczej niż pozostałe obiekty. Projekt 
jest, według mnie, niezbędny do tego, aby oszacować ile środków będzie potrzebnych.  

Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno – Prawnego radny p. Andrzej Kaczorowski: 
czy robiliście państwo rozeznanie rynku jaki byłby koszt projektu? 

Kierownik w Wydziale Sportu p. Teresa Bukowska: robiliśmy to w 2009 r. Jak wiadomo 
ceny się zmieniły. Nie ma w ogóle co wracać do tamtych czasów.  

Radny p. Marcin Zalewski: czy próbowaliście państwo wnioskować o środki europejskie? 
Czy kontaktowaliście się państwo z Urzędem Marszałkowskim.  

Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: problem z środkami 
unijnymi jest taki, że to nie jest nasza własność.  

Radny p. Marcin Zalewski: mnie się wydaje, że jeśli klub jeździecki, który posiada pewną 
tradycję, jeśli państwo wystąpilibyście do pani prezydent z propozycją zrobienia wspólnego 
projektu, myślę, że nie byłoby większego przeciwwskazania, bo byłyby to środki zewnętrzne. 
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Otwiera się nowa perspektywa i możliwe, że w związku z rozwojem szlaku konnego, który 
jest zrealizowany przez marszałka będzie możliwość dotowania tego typu inwestycji.  

Dyrektor Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Barbara Kaźmierczak: około 12 lat temu 
pojawił się zamysł rewitalizacji otuliny Lasu Łagiewnickiego. Ponieważ w Urzędzie Miasta 
nie miał się kto zająć, ten projekt upadł. Tam była wtedy koncepcja  zagospodarowania ŁKJ 
 i Leśnictwa Miejskiego i tzw. przyklasztorna. Niestety, wszystko upadło.  

Prezes Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Tomasz Cajdler: ja nie wiem, czy na szlaku,  
o którym pan radny mówił, kiedykolwiek był jakikolwiek koń.  

Radny p. Marcin Zalewski: ja nawiązuję do projektu szlaku konnego, ponieważ możliwe, że 
rozwój tamtego projektu, chociaż mam zdanie, że ten projekt był chybiony i oderwany od 
rzeczywistości, ale to jest moje prywatne zdanie, ileś milionów w ten szlak konny włożono,  
i może można byłoby na tej bazie spróbować przekonać marszałka do tego, aby zrobić coś 
dodatkowo.  

Prezes Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Tomasz Cajdler: nasz klub nie jest nawet na 
szlaku. My moglibyśmy przyłączyć się do szlaku, ale nie jesteśmy właścicielem obiektu, ani 
nie mieliśmy pieniędzy. A należałoby zrobić bazę hotelową, bazę rekreacyjną, ośrodek 
szkoleniowy, czyli coś co jest częściowo związane ze szlakiem konnym. Tylko że szlak 
konny rozjechał się po terenie, a to miało być ewentualnie wewnątrz. Tylko kto podejmie 
decyzję, aby tutaj tętniło życie w hotelach, restauracjach itd.  

Radny p. Marcin Zalewski: państwo takiej decyzji nie podejmiecie. W grę wchodziłaby 
kooperacja i państwa, i UMŁ, i Urzędu Marszałkowskiego. To nie podlega dyskusji. Jednak 
jak widzimy od 2009 r. poza tym, że byłą jedna koncepcja, to innej koncepcji 
zagospodarowania tego terenu nie było.  

Wydaje mi się, że jedyną konkluzję, którą możemy dzisiaj wyciągnąć to taka, aby znaleźć 
pieniądze w budżecie na wykonanie projektu zagospodarowania tej przestrzeni.  

Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno – Prawnego radny p. Andrzej Kaczorowski: 
czy mówimy o budżecie, czy ewentualnie o środkach okołobudżetowych? 

Radny p. Marcin Zalewski: żebyśmy mogli dyskutować o tej sprawie, to najpierw potrzebna 
jest nam informacja co tu będzie, co tu może być i jakie to są koszty. Bez tego nie 
podejmiemy decyzji. My czy władze miasta.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jeżeli 
państwo radni się zgodzicie podejmiemy stanowisko, w którym wystąpimy do pani prezydent 
o znalezienie takich środków, które pozwolą na zrobienie projektu. Od tego zaczniemy.  
W międzyczasie będziemy się starać o to, aby zorientować się jakie są możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych.  

Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno – Prawnego radny p. Andrzej Kaczorowski: 
trzeba zwrócić uwagę na fakt, że klub nie jest właścicielem obiektów. Współpraca między 
klubem a miastem to kwestia, która nie powinna podlegać żadnej dyskusji. I to, że państwo 
nie jesteście właścicielem oznacza, że wnioskodawcą jeśli chodzi o środki unijne jest 
prezydent miasta. Wiele jednostek zewnętrznych, które są w strukturze miasta korzysta 
 z takich środków, ponieważ prezydent występuje w imieniu tych jednostek.  
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Po drugie należy podkreślić, że jesteśmy w trakcie nowej perspektywy finansowej i na pewno 
takie możliwości – a są przeróżne projekty jeśli chodzi o działalność społeczną, sportową – na 
pewno taka możliwość się znajdzie jeśli prześledzi się osie priorytetowe.  

Zgadzam się z tym, co powiedział pan radny Tumiłowicz jeśli chodzi o koncepcję 
zagospodarowania terenów i rozwoju terenów. Ta koncepcja, którą przedstawił pan prezes, to 
są pewne punkty, które zostały omówione. Warto, aby to zostało doprecyzowane jeśli chodzi 
o treść, która będzie mówiła co chcecie państwo osiągnąć i w jakim czasie. Dopiero na tej 
podstawie komisja może wystąpić do prezydenta i skarbnika miasta o zabezpieczenie 
środków w tym zakresie. Mówimy tutaj nie o rocznej, ale o wieloletniej perspektywie.  

Prezes Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Tomasz Cajdler: przedstawioną państwu 
radnym koncepcję można podzielić jeśli chodzi o zakres prac. Najpierw moglibyśmy 
zmodernizować część, gdzie przebywają konie, a następnie zająć się kolejnymi obiektami. 
Łatwiej może moglibyśmy uzyskać kwoty mniejsze, niż od razu całość.  

Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno-Prawnego radny p. Andrzej Kaczorowski 
stwierdził, że nie jest to możliwe, żeby miasto wyłożyło tak duże środki finansowe w ciągu 
roku czy dwóch lat. 

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny p. Jarosław Tumiłowicz: projekt 
powinien  być zrobiony jeden. Zrobimy projekt na etap, a potem okaże się, że nie możemy 
przejść do kolejnego etapu bo czegoś brakuje. Chodzi o uszczegółowienie potrzeb Klubu.  

Prezes Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Tomasz Cajdler powiedział: najważniejsze jest 
stworzenie dobrych warunków dla koni, pozyskanie kolejnych członków. Koszt wyżywienia 
konia wynosi około 200-300 zł Pozostałe koszty stanowią pracownicy. Obecna ilość 
pracowników jest w stanie obsłużyć jeszcze 10 koni. Wyżywienie 10 koni będzie wynosiło 
około 4000 zł. Za 4000 zł miesięcznie możemy zainwestować w bazę, poprawę nawierzchni, 
remont stajni.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił  
o podanie szacunkowych kosztów remontu stajni. 

Prezes Łódzkiego Klubu Jeździeckiego p. Tomasz Cajdler: w przypadku remontów 
wykonywanych stopniowo około 100 000 – 200 000 zł.  

Ad 3  
Przedstawienie koncepcji rozwoju Sekcji Konnej i poprawy warunków funkcjonowania. 
Funkcjonowanie sekcji konnej Straży Miejskiej przestawił p.o. Zastępcy Komendanta 
Miejskiego Straży Miejskiej ds. Prewencji p. Piotr Czyżewski.  

Sekcja konna Straży Miejskiej istnieje 22 lata, liczy 10 pracowników i 8 koni No co dzień 
patroluje wszystkie tereny zielone miasta. Pierwszą siedzibą sekcji był Łódzki Klub 
Jeździecki. Kolejną siedzibą sekcji był Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji  w Arturówku, 
gdzie ze względu  na wysokie koszty wynajmu pomieszczeń Straż korzysta ponownie  
z gościnności Łódzkiego Klubu Jeździeckiego.   

Sekcja konna Straży Miejskiej zajmuje dwa pomieszczenia  i korzysta z bazy szkoleniowej, 
hal i instruktorów. W tej chwili nie ma możliwości powiększenia sekcji.  Został złożony 
wniosek do budżetu obywatelskiego i w tym roku został otwarty letni posterunek sekcji na 
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Lublinku. Problemem jest brak możliwości zatrudnienia kobiet jako jeźdźców. Planowany 
jest remont obiektu położonego na głównym dziedzińcu.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji radny  p. Jarosław Tumiłowicz poprosił  
o uszczegółowienie potrzeb sekcji konnej Straży Miejskiej wraz z szacunkowymi kosztami 
remontów.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: Obiekt w Arturówku był obiektem miejskim zanim został 
wydzierżawiony. Zostały tam zainwestowane pieniądze miejskie. Ten obiekt jest też obiektem 
miasta użytkowanym i dzierżawionym przez Łódzki Klub Jeździecki. Czy można powtórzyć 
działania, które były podejmowane kiedyś dla zabezpieczenia Straży Miejskiej zaplecza 
 w Arturówku do stworzenia tych warunków również i na terenie użytkowanym przez ŁKJ? 

P.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Straży Miejskiej ds. Prewencji p. Piotr 
Czyżewski: W przeszłości z siedziby w Arturówku korzystaliśmy na tych samych zasadach 
co z ŁKJ. Nie płaciliśmy czynszu, płaciliśmy tylko koszty eksploatacyjne. 

Radny p. Sylwester Pawłowski: W Arturówku zostały stworzone pomieszczenia dla koni, 
znajdowało się pomieszczenie socjalne dla pracowników. To nie zostało wybudowane  
 z pieniędzy pozabudżetowych tylko ze środków miasta. Czy można ustalić, ile wtedy 
pieniędzy  zostało na te cele wydatkowane po to, aby ten zamysł można było powtórzyć  
w przypadku Łódzkiego Klubu Jeździeckiego. Mówimy o powrocie do dokumentacji z której 
wynikałoby, ile środków, na jakie cele zostało  przeznaczonych po to, by Straż Miejska mogła 
utrzymać sekcję konną. Wiedzielibyśmy, ile pieniędzy zostało zainwestowanych, a teraz nie 
może być wykorzystane ze względu na inną politykę wobec obiektu w Arturówku. Po drugie 
wiedzielibyśmy, jaka była wtedy potrzeba finansowa, która w moim przekonaniu nie odbiega 
pod względem ilościowym do potrzeb bilansowych w Łódzkim Klubie Jeździeckim. Nie 
mówię o ŁKJ, mówię o zabezpieczeniu zaplecza Straży Miejskiej. To nie jest jednostka 
wydzierżawiona od Warszawy, to jest komórka wewnętrzna samorządu łódzkiego. 
Chciałbym, abyśmy mieli to na uwadze, że nikomu nie robimy łaski tylko tworzymy 
właściwe zaplecze dla funkcjonowania sekcji konnej, jeżeli ma ona funkcjonować na takich 
zasadach ja do tej pory. Chciałbym,  abyśmy teraz wyłączyli nie tylko z potrzeb ŁKJ ale 
również żebyśmy wyłączyli potrzeby Straży Miejskiej w tym względzie. Jesteście komórka 
organizacyjną łódzkiego samorządu. W związku z tym inwestujemy w naszą komórkę.  

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta zobowiązał się do przygotowania 
informacji na piśmie.  

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.  
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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. 

 

Następnie w obiektach przy ul. Łagiewnickiej 305 zrealizowano punkty 4-7 porządku obrad 

�  Pokaz umiejętności strażników z Sekcji Konnej na wspólnych ćwiczeniach  
z Ogniwem Konnym Policji z Tomaszowa Mazowieckiego ul. Łagiewnicka 305  
( szczegółowy plan  w załączeniu). 

� Prezentacja Sekcji Animal Patrol. 

� Prezentacja Sekcji Eko Patrol. 

� Strzelanie z urządzenia Taser x 26 

  

Ad 8  
Sprawy różne i wniesione 
W ramach spraw różnych Przewodniczący Komisji Ładu Społeczno-Prawnego p. Andrzej 
Kaczorowski przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji i poinformował, że poniższe 
dokumenty są do wglądu u sekretarza Komisji: 
1. Pismo łódzkich taksówkarzy dotyczące zezwolenia na wjazd taksówek osobowych 
      w czasie weekendów z dnia 26 kwietnia 2016 r.  
 Na tym zakończono posiedzenie. 

 

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                 Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                         
 

 


