
Protokół nr 10/X/2015 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno – Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 października 2015  r. 

DPr-BRM-II.0012.9.8.2015 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan - 7 

    - obecnych - 6 

    - nieobecnych usprawiedliwiony - 1 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki 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 9/IX/2015 z dnia 8 września 2015 r.  

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

miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 225/2015. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na kadencję 2016-2019 – druk BRM nr 149/2015. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Okręgowego 

w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 – 

druk BRM nr 150/2015. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Okręgowego 

w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  na kadencję 

2016-2019 – druk BRM nr 151/2015. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na 

kadencję 2016-2019 – druk BRM nr 152/2015. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa 

pracy na kadencję 2016-2019 – druk BRM nr 153/2015. 

8. Sprawy różne i wniesione. 
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  III. Przebieg posiedzenia      

              Przewodniczący komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych.  

Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad. Radni nie 

wnieśli uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za”. 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 9/IX/2015 z dnia 8 września 2015 r.  

Protokół został przyjęty  jednomyślnie 4 głosami „za” 
 
Ad 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 225/2015. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Główny Specjalista w Wydziale Budżetu  
p. Piotr Lewandowski . Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
     Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 225/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zaproponował łączne omówienie 
projektów zawartych w punktach od 3 do 7 . Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami omówił  
Radny p. Sebastian Bulak 
 
Ad 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla 
Łodzi-Widzewa w Łodzi na kadencję 2016-2019 – druk BRM nr 149/2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad 4 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Okr ęgowego w 
Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 – 
druk BRM nr 150/2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad 5 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Okr ęgowego w 
Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  na kadencję 2016-
2019 – druk BRM nr 151/2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad 6 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na 
kadencję 2016-2019 – druk BRM nr 152/2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad 7 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy na kadencję 2016-2019 – druk BRM nr 153/2015. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
     Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekty uchwał wraz z uzasadnieniami 
opisane w drukach BRM  nr 149/2015 – 153/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektów uchwał  głosowało 5 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 8  
Sprawy różne i wniesione. 
   W ramach spraw różnych Przewodniczący Komisji poinformował, że od wpłynęło pismo  
z Komendy Miejskiej Policji z dnia 22 września br.  w sprawie dofinansowania w roku 2016 
r. W szczególności chodzi o pokrycie kosztów ponadnormatywnej służby obchodowej  
i patrolowej przez policjantów, zakup 10 nieoznakowanych  służbowych samochodów i zakup 
sprzętu biurowego. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski powiedział: Chciałbym nawiązać do 
tematu, którym Komisja zajmowała się niedawno, do taksówek parkujących na ul. 
Piotrkowskiej. Docierają do mnie sygnały, że taksówki już w takiej liczbie nie parkują. 
Docierają do mnie też informacje, że taksówkarze nie są równo traktowani przez policjantów. 
Większość jest z ul. Piotrkowskiej usuwana natomiast tacy, którzy mają w Policji znajomości 
mogą dłuższy czas stać i oczekiwać na klientów. Proponuję, abyśmy najpierw skierowali do 
p. Komendanta pismo proszące o odniesienie się do tego problemu i wyjaśnienie, czy 
faktycznie dla funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolową być może nawet 
finansowaną z tych środków  przekazanych przez miasto są sprawcy wykroczeń równi 
 i równiejsi, tacy, których się ściga i nie ściga.  
 
Radny p. Bogusław Hubert: Policja powie, że tak nie jest. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: Ja nie oczekuję potwierdzenia. 
Oczekuję, żeby nie było tego stanu rzeczy.  
 
Przewodniczący Komisji  zwrócił uwagę, że po interwencji Komisji Ładu sytuacja związana 
z parkowaniem taksówek na ul. Piotrkowskiej uległa poprawie, taksówek jest mniej.  Pismo 
skierowane do Komisji zdaniem przewodniczącego ma trochę inny i nie należy tego łączyć. 
Są to dwie różne kwestie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: Ja nie proponowałem żebyśmy  
w piśmie do Komendanta powoływali się na to pismo, które Komendant do nas skierował 
tylko niezależnie od tego wystąpili prosząc o informację. To jest dobry moment żeby uczulić 
Policję i apelować o podjęcie określonych działań.  Ja nie wskazywałbym ponieważ nie 
mamy co do tego sprawdzonych informacji, że faktycznie takie rzeczy na ul. Piotrkowskiej  
mają miejsce tylko zaapelowałbym o  to żeby działania były podejmowane wobec wszystkich 
kierujących.  
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Radny p. Bogusław Hubert: Każdy moment na zadanie takiego pytania jest dobry. Łączenie 
tej sprawy z tym pismem to nie jest dobre rozwiązanie. 
 
Przewodniczący Komisji. Andrzej Kaczorowski: Ponowiłbym prośbę, aby pan 
Wiceprzewodniczący wystąpił z tą sprawą w imieniu własnym. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: Jestem sceptyczny przy realizacji 
takich wniosków. To prowadzi do tego, że Policja jest permanentnie niedofinansowana 
 i przerzuca się ciężar finansowania Policji na samorządy. Samorządy nie mają nadwyżki 
finansowej. Mamy do czynienia nie z jednorazową sytuacją w której Policja zwraca się  
o pomoc w związku ze szczególnym wydarzeniem. Jeśli prześledzimy ostatnie 10 lat to pismo 
pojawia się co roku. My w ten sposób sankcjonujemy metodyczne niedofinansowanie Policji 
z budżetu państwa. Nie ma budżetu państwa na 2016 r., nie ma planu finansowego dla 
Komendy Miejskiej Policji a już Komendant występuje żeby część utrzymania KMP 
scedować na samorząd.  
 
Radny p. Bogusław Hubert: Komendant nie zwraca się o to, żebyśmy 10 radiowozów kupili 
tylko dofinansowali ich zakup. Bez służby ponadnormatywnej Policja też się obędzie, albo 
chcemy żeby było bezpiecznie albo nie. Państwo tego nie zapewniało i nie zapewni. Uważam, 
że jakieś stanowisko Komisja powinna zająć w sprawie tego pisma niekoniecznie dzisiaj.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: Odniesieniem do tego pisma 
moglibyśmy zająć się wtedy kiedy będziemy znali plan finansowy KMP i będziemy wiedzieć, 
czy tam wystarcza środków na zakup radiowozów. 
 
Przewodniczący Komisji  zgłosił propozycję zajęcia się ta sprawą w momencie kiedy do 
Komisji wpłynie projekt budżetu na 2016 r. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: i będzie znany projekt planu 
finansowego Komendy Miejskiej Policji.  
 
Przewodniczący Komisji zaproponował przeniesienie dyskusji na kolejne posiedzenie. 
Komisji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu Komisja zajęła 
się problemami  Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 
Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  
                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk              

 
 


