
Protokół nr 8/VIII/2015 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno – Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia  25 sierpnia 2015  r. 

DPr-BRM-II.0012.9.4.2015 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan - 7 

    - obecnych - 6 

    - nieobecnych - 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 7/VII/2015 z dnia 1 lipca  2015 r.  

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

miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 194/2015 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 115/2015. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 116/2015. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 117/2015. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 118/2015. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 119/2015. 
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8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 120/2015. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 121/2015. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 122/2015. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 123/2015. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 124/2015. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 125/2015. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Realizacji 

Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 

2015-2020 – druk nr 193/2015. 

15. Informacja Komendanta Straży Miejskiej na temat zapewnienia bezpieczeństwa na 

łódzkich kąpieliskach ze szczególnym uwzględnieniem Wodnego Raju. 

16. Sprawy różne i wniesione.  

  III. Przebieg posiedzenia      

              Przewodniczący komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych.  

Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad. 

Przewodniczący zaproponował włączenie do porządku obrad  poniższego punktu zgodnie  

z aneksem przesłanym radnym drogą elektroniczną: Zaopiniowanie projektu uchwały  

w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 190/2015. 

Zmieniony porządek obrad:     
   
      1. Przyjęcie protokołu nr 7/VII/2015 z dnia 1 lipca  2015 r.  

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

             miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 194/2015 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 115/2015. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 116/2015. 
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 117/2015. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 118/2015. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 119/2015. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 120/2015. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 121/2015. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 122/2015. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 123/2015. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 124/2015. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 125/2015. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Realizacji 

Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 

2015-2020 – druk nr 193/2015. 

15. Informacja Komendanta Straży Miejskiej na temat zapewnienia bezpieczeństwa na 

łódzkich kąpieliskach ze szczególnym uwzględnieniem Wodnego Raju. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 

– druk nr 190/2015. 

17. Sprawy różne i wniesione.  

 

Radni nie wnieśli uwag do propozycji zmian. Porządek został przyjęty jednomyślnie  
6 głosami „za” 
 
Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 7/VII/2015 z dnia 1 lipca  2015 r.  

Protokół został przyjęty jednomyślnie 6 głosami „za”. 
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Ad. 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie  
miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 194/2015. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Projekt omówił 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski 
 

W fazie pytań i dyskusji radny p. Tomasz Głowacki zapytał: Jeżeli chodzi o zakup 
samochodu dla Straży – czy on będzie na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział: Będzie on przekazany do 
użytkowania Miejskiej Komendzie Powiatowej.  

     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 194/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji zaproponował łączne rozpatrzenie punktów od nr 3 do nr 

13. 

Powyższe projekty omówił Przewodniczący zespołu ds. ławników radny p. Kamil Deptuła 
 

Ad 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 115/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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  BRM nr 115/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 

Ad 4 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 116/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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     Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji p. Andrzej 
Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany  
w druku BRM nr 116/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

Ad 5 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 117/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 BRM nr 117/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 

Ad.6  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 118/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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 BRM  nr 118/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 

Ad. 7 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 119/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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     Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji p. Andrzej 
Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany  
w druku BRM nr 119/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 

Ad 8 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 120/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 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 BRM nr 120/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 

Ad 9 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 121/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 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  BRM nr 121/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 

Ad.10 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 122/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 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 BRM nr 122/2015 



 7

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 

Ad 11 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 123/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 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 BRM  nr 123/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 12 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 124/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 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 BRM Nr 124 /2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 

Ad 13 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika – druk BRM nr 125/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 BRM  nr 125/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 
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Ad 14 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Realizacji Miejskiego 
Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2015-2020 – 
druk nr 193/2015. 
 

Komisja jednomyślnie 6 głosami „za” zdjęła punkt z porządku obrad. Rozpatrzenie projektu 
uchwały przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.  

 
Ad 15 
Informacja Komendanta Straży Miejskiej na temat zapewnienia bezpieczeństwa na 
łódzkich kąpieliskach ze szczególnym uwzględnieniem Wodnego Raju. 
 
Informacja dotycząca działań podejmowanych przez Straż Miejską w Łodzi na terenie 
łódzkich basenów  stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
     W fazie pytani dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak  
i zasugerował, aby na kolejne posiedzenie Komisji zaprosić również Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Komendanta Miejskiego Policji by przedstawilo informację na 
temat bezpieczeństwa  na łódzkich kąpieliskach oraz  po to, aby wspólnie zastanowić się jak 
przeciwdziałać aktom chuligaństwa w przyszłości. Jego zdaniem wydarzenia na Wodnym 
Raju i Promienistych negatywnie oddziałują na wizerunek miasta i doprowadziły do niedobrej 
atmosfery na obiekcie. Na wszystkich łódzkich kąpieliskach łodzianie powinni czuć się 
bezpiecznie. Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zaproponowął 
zastosowanie kilka narzędzi, m.in. wzmocnienie ochrony, kierowanie spraw do sądu 
grodzkiego, wzmocnienie monitoringu na i wokół obiektu oraz na przykład podniesienie cen 
biletów dla osób pełnoletnich. 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski powiedział, że Komisja oczekuje na 
przygotowanie prewencyjnego programu naprawczego, który zapobiegłby podobnym 
chuligańskim wybrykom w przyszłości. Zapewnił, że będzie wnioskował, aby MOSiR 
przygotował taki program. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec nie zgodził się na  droższe bilety 
Zamiast tego oczekuje wzmocnienia działań prewencyjnych, monitoringu oraz 
uniemożliwienia przechodzenia na kąpieliska przez płot. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak stwierdził, że podwyżka cen była tylko 
propozycją.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał: Czy na dzisiaj można powiedzieć, że poziom 
bezpieczeństwa został wzmocniony? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta : Panie radny, tam było bezpiecznie przez 
cały czas z wyjątkiem kilku incydentów przedstawionych w mediach. W tej chwili jest na 
pewno bezpieczniej, jest wzmocnienie ze strony Straży Miejskiej i Policji. 
 
Ad 16 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk nr 190/2015. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. 
 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał radny p. Tomasz Głowacki stwierdził, że powstanie 
kasyna na terenie gdzie planowany jest woonerf stanowi zagrożenie zakłócania porządku. 
Dopytywał, czy na podstawie  działalności innych kasyn możemy dowiedzieć się na temat 
ilości zdarzeń, jakie odnotowała Policja w takich miejscach. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski odpowiedział: Biorąc pod uwagę okoliczne posesje: Traugutta 2,3,6 
oraz posesję przy ul. Piotrkowskiej 72 w 2014 r. odnotowano 74 interwencje Policji o różnych 
kwalifikacjach. W okresie od 1 stycznia 2015 r. – 2 czerwca 2015 r. odnotowano 25 
interwencji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał: Czy na etapie planowania 
inwestycji woonerf była informacja, że to zostanie przekształcone w kasyno? Radny 
zastanawiał się, czy dobrym rozwiązaniem jest aby tuż przy strefie odpoczynku, relaksu 
tworzyć kasyno. 
 
Kierownik Izabela Wąsowska-Grzesznik Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń 
odpowiedziała: Ten wniosek został złożony przez spółkę. Spółka w tym miejscu teoretycznie 
zamierza i chciałaby prowadzić działalność koncesjonowaną czyli kasyno gry ale od Państwa 
radnych  zależy  czy podmiot uzyska pozytywną opinię w sprawie lokalizacji. My 
procedujemy wniosek i tak naprawdę nie wiemy czy spółka pozyskała informację, że na tym 
odcinku będzie podwórzec. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zapytał: Ile mamy w tej chwili kasyn 
w Łodzi 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski odpowiedział: Trzy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: Z tego co wiem, nie ma możliwości 
żeby powstało czwarte. Czy któreś z tych kasyn jest własnością spółki oraz jaka jest opinia 
Policji w sprawie lokalizacji kasyna na ul. Traugutta? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski odpowiedział, że własnością spółki jest kasyno zlokalizowane na al. 
Piłsudskiego 5.  Limit kasyn  na województwo łódzkie wynosi trzy i wszystkie znajdują się  
w Łodzi. Następnie Dyrektor odczytał treść opinii Policji : „ funkcjonowanie kasyna gry 
biorąc pod uwagę specyfikę działalności lokalu może wpłynąć na zakłócenie porządku 
publicznego. W chwili obecnej trudno określić, w jakim stopniu nastąpi ewentualne nasilenie 
zdarzeń przestępczych oraz w jakich kategoriach czynów. Ponadto informuję, że na podstawie 
analizy interwencji policyjnych  w rejonie ul. Traugutta 4 wzięto pod uwagę okoliczne 
posesje, tj. Traugutta 2,3,6 oraz ul. Piotrkowską 72. W okresie roku 2014 odnotowano  
74 interwencje Policji on różnych kwalifikacjach. Od 1.01-2.06.2015 odnotowano  
25 interwencji. Trudności mogą nastąpić w zakresie ruchu drogowego biorąc pod uwagę 
ograniczona ilośc miejsc parkingowych”. 
 



 10

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zapytał: Czym się Państwo 
kierowaliście przygotowując projekt uchwały  z pozytywną opinią mając na uwadze  to co 
mówi Policja. Dlaczego państwo proponujecie tę lokalizację? 
 
Kierownik Izabela Wąsowska-Grzesznik Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń: Jeżeli 
chodzi o tę opinię to jest orzecznictwo sądów, że zważywszy na art.35 ustawy o grach 
hazardowych taka spółka zwraca się do Rady Miejskiej o pozytywne zaopiniowanie 
lokalizacji. Pan Przewodniczący przekazuje później p. Prezydent pismo o przygotowanie 
projektu i my procedujemy wniosek zgłaszając prośbę o opinię organów porządkowych oraz 
właściwej jednostki pomocniczej miasta Łodzi. Organ zobowiązany jest do przedstawienia 
Państwu o treści pozytywnej, uchwały w której radni pozytywnie opiniują daną lokalizację. 
Państwo możecie nie przyjąć takiej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: mam propozycję, aby Komisja 
zgłosiła poprawkę, że negatywnie opiniuje lokalizację.  
 
Przewodniczący Komisji  zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały nie 
znalazła się informacja, że na terenie woj. łódzkiego mogą być trzy kasyna.  Omawiany 
projekt dotyczy powstania czwartego i ewentualnie przeniesienia jednego z nich Zdaniem 
Przewodniczącego radni podejmując uchwałę w sprawie lokalizacji kasyna powinni mieć taka 
wiedzę. 
 
Kierownik Izabela Wąsowska-Grzesznik Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń: Ze 
względu na ilość ludności na terenie województwa łódzkiego możemy mieć trzy kasyna. 
Minister Finansów zwracał nam uwagę w czasie procedowania wcześniejszych wniosków  
o podjęcie uchwały w sprawie pozytywnej lokalizacji , że to tak naprawdę Minister Finansów 
jest właściwy do wydania koncesji w oparciu o te liczby, które przedstawia mu Prezes 
 GUS-u. Radni, w każdym momencie każda spółka mogłaby występować do Rady Miejskiej  
o podjęcie pozytywnej uchwały w sprawie kolejnej lokalizacji. Tutaj akurat mamy do 
czynienia z miejscem, w którym wcześniej był salon gry. Tego salonu gry nie może być ze 
względu na zmianę ustawy o grach hazardowych ponieważ gry mogą być tylko prowadzone 
 w kasynach. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki : Czy ja dobrze rozumiem, jeżeli wyrazilibyśmy pozytywną 
opinię to Minister dopiero w 2018 r. będzie mógł wydać dla tego podmiotu decyzję 
pozytywną. 
 
Kierownik Izabela Wąsowska-Grzesznik Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń: Tak, 
chyba, że będziemy mieli migrację do województwa łódzkiego. Jeżeli na koniec roku Prezes 
GUS ogłosiłby liczbę mieszkańców, która pozwalałaby na wnioskowanie o nowe kasyno to 
wtedy Minister Finansów w każdej lokalizacji w województwie łódzkim może być dopust 50 
tys. mieszkańców może być jedno kasyno.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał jaka jest opinia rady osiedla w sprawie lokalizacji 
kasyna. 
 
Kierownik Izabela Wąsowska-Grzesznik Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń: 
Zgodnie z uchwałami Rady Miasta dotyczącymi Statutów jednostek pomocniczych, Rada 
Osiedla jeżeli nie zajmie stanowiska w czasie 21 dni od dnia odbioru korespondencji uważa 
się, że opinia danej rady jest pozytywna. 
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Radny p. Bogusław Hubert: Rada Osiedla nie podjęła decyzji negatywnej. Straż Miejska 
wyraziła opinię pozytywną, Policja praktycznie nie ma zastrzeżeń do kasyna bo tam kasyna 
nie było a te zdarzenia, które są wykazane i dotyczą kilku posesji a nie tylko tej, w której ma 
znaleźć się kasyno to wydaje mi się, że czymś innym jest salon gier a czymś innym będzie 
kasyno. Nie możemy tej opinii Policji przyjmować jako negatywnej dla kasyna.  Taka 
działalność w tym miejscu nie powinna nikomu przeszkadzać. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec : Nie zgadzam się z tą opinią, miasto 
wydaje ogromne środki finansowe na wybudowanie podwórca miejskiego, który ma 
zapewniać spokój i miejsce do odpoczynku dla łodzian, a my będziemy im fundowali  
w samym woonerfie kasyno. Czy istnieje możliwość jeżeli w obecnej sytuacji mamy trzy 
kasyna gier na terenie Łodzi jeżeli podmiot występujący obecnie o licencję jest właścicielem 
jednego z tych trzech kasyn – czy istnieje możliwość, że on otworzy filie? 
 
Kierownik Izabela Wąsowska-Grzesznik Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń: 
Ustawa o grach hazardowych jest tak dobrze skonstruowana, ustawodawca założył, że chce 
wyeliminować zarówno te salony gier, które powstały, gry zręcznościowe na małe wygrane. 
To wszystko jest wyeliminowane i chce ograniczyć również liczbę kasyn. Nie może być filii 
musi być kasyno. W ustawie o grach hazardowych jest dokładnie opisane co musi zrobić 
osoba, która chce zrobić aby wejść do kasyna. Musi przedstawić dowód tożsamości, musi to 
być monitorowane. Pan radny Hubert miał  rację, że ta działalność gospodarcza prowadzona 
w formie kasyna jest najbardziej zewidencjonowaną działalnością wśród koncesjonowanych. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Jeśli teraz wyrazimy zgodę 
zaopiniujemy ten projekt uchwały pozytywnie dojdzie do sytuacji, że jeden z obecnych 
właścicieli kasyn prawdopodobnie przeniesie swoją działalność na ul. Traugutta. 
 
Radny p. Bogusław Hubert: Nie słyszałem odkąd w Łodzi są kasyna zastrzeżeń co do 
bezpieczeństwa kasyn.  
 
Kierownik Izabela Wąsowska-Grzesznik Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń: Straż 
Miejska  z salonem gier nie powiązała żadnej interwencji zakłócania porządku publicznego. 
 
 
     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski zaproponował przeniesienie dyskusji na ten temat na kolejne 
posiedzenie Komisji wraz z informacją Komendanta Miejskiego Policji o odnotowanych 
przypadkach zakłócania ładu i porządku publicznego, mających związek z działalnością 
kasyn gry funkcjonujących na terenie miasta Łodzi 

 

Komisja jednomyślnie 4 głosami „za” zdecydowała, że zaopiniowanie projektu uchwały 
nastąpi na kolejnym posiedzeniu Komisji.   

Ad 17 
Sprawy różne i wniesione.  
Radny p. Tomasz Głowacki zgłosił problem związany ruchem na łódzkich drogach  
i chaosem organizacyjnym.  
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W ramach spraw różnych prowadzący obrady p. Andrzej Kaczorowski przedstawił 
sprawy, które wpłynęły do Komisji w okresie wakacyjnym i poinformował, że poniższe 
dokumenty są do wglądu u sekretarza Komisji: 

- sprawozdanie Straży Miejskiej za I półrocze 

- pismo mieszkańców Struga dotyczące zakłócania porządku 

Powyższe sprawy będą przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Komisji.  

Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  
                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk              

 


