
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.2.2020 
Protokół nr 16/III/2020 

 

posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 marca 2020 r. 

  
 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   7 radnych  
 
nieobecnych  -   1 ( nieusprawiedliwiony) 
      
      
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 15/I/20 posiedzenia Komisji.  

2. Działalność Referatu Profilaktyki Społecznej. 

3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2019 rok. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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     Przewodniczący Komisji powitał obecnych na sali radnych oraz zaproszonych 

gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad 

 i podejmowania prawomocnych uchwał i zaproponował wprowadzenie projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok –  

jako punktu 3a porządku obrad.  Aneks do porządku obrad został umieszczony  

w aktówce. 

 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 15/I/20 posiedzenia Komisji.  

2. Działalność Referatu Profilaktyki Społecznej. 

3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2019 rok. 

3 a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 49/2020. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Radni nie wnieśli uwag do zmienionego porządku obrad. 

  

Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 15/I/2020 posiedzenia Komisji.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. protokół. 

 

 

Ad pkt 2  - Działalność Referatu Profilaktyki Społecznej. 

Działalności Referatu przedstawiła Kierownik Referatu Polityki Społecznej p. Anna 

Jasińska i Zastępca Kierownika p. Violetta Sitek.  Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

Referat działa od 16 lat i prowadzi działania informacyjno-edukacyjne skierowane do 

uczniów, na każdym etapie nauczania, rodziców i nauczycieli. Jest także organizatorem  gier 

terenowych, zabaw, konkursów, festynów , półkolonii letnich i zimowych. Obecnie 

zatrudnionych jest sześć osób, wszystkie posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne. 
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Programy realizowane przez Straż Miejską zostały dostosowane do wieku poszczególnych 

grup odbiorców. Pracownicy Referatu przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w szkołach i 

placówkach oświatowych, które wystąpiły z pisemną prośbą do Straży Miejskiej.  W roku 

2017 i 2018 r. zajęciami zostało objętych prawie 35 000 uczniów. 

Wszystkie zajęcia są realizowane zgodnie z datą wpływu wniosku z danej placówki 

wyrażającego chęć przeprowadzenia zajęć przez Straż Miejską. Zapotrzebowanie szkół na 

przeprowadzanie zajęć jest bardzo duże ale ze względu na niewielką ilość pracowników 

Referatu są one realizowane w miarę możliwości. Planowanie zajęć w szkołach odbyła się z 

około dwutygodniowym wyprzedzeniem.  Referat był organizatorem m.in.  takich 

przedsięwzięć jak: 

- Tematyczny bal karnawałowy 

- Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Straży Miejskiej 

- Rajd „Marzanna” 

- Dzień Ziemi czyli dzieci i młodzież na straży ekologii 

- Event „Bezpieczny rowerzysta” 

- Gra terenowa „ Tajemnica Piotrkowskiej” 

- Bezpieczne ferie zimowe 

- Bezpieczne wakacje 

- Bezpieczna droga do szkoły 

Pracownicy Referatu prowadzą również zajęcia dla seniorów. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał o przyczyny spadku zatrudnienia  

w Referacie z 12 osób do 6. Zdaniem Przewodniczącego nie ma możliwości, aby sześć osób 

pracujących w Referacie Profilaktyki mogło przeprowadzić zajęcia we wszystkich szkołach  

w Łodzi.  
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Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta stwierdził, że w tej chwili jest około 60  

etatów mniej niż w 2011 r. Przyczyn należy upatrywać w niskim wynagrodzeniu. Nowy 

pracownik jest zatrudniany na kwotę około 2700 zł brutto. 

Pani Agata Kobylińska Pełnomocnik Prezydenta Miasta poinformowała, że była 

uczestniczką warsztatów przeprowadzanych przez Referat, które ocenia bardzo wysoko, 

 w szczególności poziom przekazywanych informacji oraz umiejętności pedagogiczne osób 

przeprowadzających zajęcia w szkołach. 

W podsumowaniu radni stwierdzili, że dzięki takim komórkom jak Referat Polityki 

Społecznej czy Animal Patrol wizerunek Straży Miejskiej jest zupełnie inny niż jakiś czas 

temu. Nie jest to tylko służba powołana w celu nakładania mandatów ale pokazuje , że jest to 

służba dla ludzi, dzieci, młodzieży i seniorów. Radni także  stwierdzili, że należałoby 

wzmocnić o sześć etatów Referat Profilaktyki Społecznej. Zatrudnione osoby muszą posiadać 

umiejętności pedagogiczne i lubić dzieci. Warsztaty muszą być tak przeprowadzone żeby 

zainteresować zarówno dzieci  

w wieku przedszkolnym jak i młodzież. Jest to praca dla ludzi z pasją i umiejętnościami 

ciekawego opowiadania. Zdaniem radnego p. Kamila Deptuły programami realizowanymi 

przez Referat należałoby objąć wszystkich uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym. Bez 

zwiększenia etatów nie będzie to możliwe.  Niepokojącym jest fakt, że dyrektorzy niektórych 

szkół odmawiają przeprowadzenia warsztatów w szkole przez pracowników Referatu. Radny 

zwrócił także uwagę, że być może warto pomyśleć, aby po zakończeniu warsztatów 

uczniowie otrzymywali materiały dotyczące danego tematu, w formie opisowej  czy w formie 

konkursu. Przewodniczący Komisji zasugerował, że za pośrednictwem librusa nauczyciele 

mogliby pewne materiały przekazywać rodzicom. Jest to skuteczny i tani sposób 

przekazywania informacji. Radny p. Hubert  zwrócił uwagę, że realizacja wszystkich 

pomysłów nie będzie możliwa bez wsparcia finansowego. 

Ad pkt 3 - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2019 rok. 

Sprawozdanie przedstawił  Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie w szczególności potrzeb finansowych 

Straży  oraz tematu parkowania na ul. Piotrkowskiej. 
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W trakcie referowania tematu przez Komendanta, na prośbę Przewodniczącego 

kontynuowanie punktu 3 zostało przeniesione do punktu 4 – Sprawy różne i wniesione. 

Ad pkt 3 a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

 w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 49/2020. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew 
Kuleta 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

    Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

pozytywne przyjęcie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 49/2020. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 4 -  Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Komisja kontynuowała prace związane z omawianiem Sprawozdania z działalności Straży 

Miejskiej – punkt 3. 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, na konieczność podjęcia decyzji o zabezpieczeniu 

strażników w drugi komplet mundurów i stwierdził, że konieczne jest także wykonywanie 

większej ilości prania mundurów a środki finansowe na ten cel można przeznaczyćz rezerwy 

na zarządzanie kryzysowe zwłaszcza w momencie kiedy Wojewoda Łódzki ze względu na 

zagrożenie epidemiczne wydał zakaz imprez masowych a środki i tak muszą być wydane. 

Przewodniczący Komisji po raz kolejny zaapelował o większe zwiększenie kontroli czystości 

na terenie budów. Zwłaszcza na ul. Piłsudskiego naprzeciwko Galerii Łódzkiej. 

Wykroczeniem jest brak porządku na wyjeździe z posesji. To jest odpowiedzialność 

administratora.  

Przewodniczący zapytał o ściągalność mandatów. 
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Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Mandaty drogowe kształtują się na 

poziomie około 90%, problemy są ze ściągalnością mandatów z tytułu prowadzenia 

nielegalnego handlu oraz i z osobami, które odpowiadają za utrzymanie czystości.  

 

Na zakończenie Przewodniczący Komisji przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji: 

1. Pismo Ligi Kobiet Polskich z prośbą o wydanie zakazu handlu materiałów 

pirotechnicznych. 

W trakcie krótkiej dyskusji radni doszli do wniosku, że Urząd nie ma możliwości 

wprowadzenia zakazu handlu takich materiałów.  

2.  Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa miasta Łodzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

3. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku  publicznego oraz skuteczności 

działania Komendy Miejskiej Policji w 2019 r. 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 
                                                                                            Przewodniczący 
 

                                                                               Komisji Ładu Społeczno-
Prawnego 

 
 
                                                                                              Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
 

      Joanna Kaźmierczyk                                                                

 

 

 


