
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.3.2020 
Protokół nr 17/V/2020 

 
posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 19 maja 2020 r. 

  
 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   8 radnych  
 
nieobecnych  -   0  
        
 
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 16/III/20  posiedzenia Komisji.  

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 
nr 73/2020. 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 – druk 
nr 74/2020. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

     Przewodniczący Komisji powitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie 

listy obecności stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Radni jednomyślnie zaakceptowali zaproponowany porządek obrad posiedzenia.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 16/IIII/2020 posiedzenia Komisji.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

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

 

 

Ad pkt. 2 - Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 
– druk nr 73/2020. 

 

     Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poinformował, że zgodnie z zakresem 

działalności Komisji zostaną omówione dochody i wydatki Straży Miejskiej, Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Biura Inżyniera Miasta, Zarządu Dróg  

i Transportu oraz Zarządu Inwestycji Miejskich i Wydziału Budżetu. 

 

Dochody i wydatki realizowane przez Straż Miejską przedstawił  Komendant Straży 

Miejskiej p. Zbigniew Kuleta. Ogólnie budżet Straży Miejskiej w 2019 r. wyniósł 

35 653 815 zł i został zrealizowany na poziomie 98,94%. Jeśli chodzi o wydatki największą 

pozycję stanowią płace, które wyniosły 31 369 631 zł oraz bieżąca działalność. Wydatki 

majątkowe  wyniosły 2 179 134 zł co stanowi 99,44% zakładanych wydatków na 2019 r. W 

ramach wydatków znalazło się siedem zadań realizowanych w ramach budżetu 

obywatelskiego. Dochody w ubiegłym roku zostały zaplanowane w wysokości 3 522 755 zł 

zrealizowane  

w 70,7%. Główną przyczyną niewykonania dochodów w 100 % są braki kadrowe i fakt, że 

przez 3 miesiące Straż Miejska została zaangażowana do ochrony kąpielisk i basenów. W tym 
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roku sytuacja będzie wyglądała podobnie ze względu na fakt oddelegowania przez Wojewodę 

Łódzkiego strażników miejskich do współpracy z Policją w ramach  walki  

z koronawirusem. 

 

Faza pytań 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał: Chciałem zapytać o nową 

siedzibę Straży Miejskiej. Jaki  był pierwotny termin oddania budynku a kiedy faktycznie 

Straż otworzyła siedzibę? 

 

Komendant p. Zbigniew Kuleta: Inwestycją zajmował się Zarząd Inwestycji Miejskich. 

Trudno powiedzieć , jakie były plany. Oddanie budynku do użytku nastąpiło w czerwcu 2019 

r. Z tego co pamiętam planowany termin był na 2018 rok.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał:  Ile środków zostało 

przeznaczonych na nową siedzibę Straży Miejskiej? 

 

Komendant p. Zbigniew Kuleta: Straż Miejska nie była inwestorem. Jest to pytanie do 

Zarządu Inwestycji Miejskich.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec  poprosił o informacje w tym zakresie 

na piśmie.  

 

Wydatki realizowane przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa omówił 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski.  Wydział nie realizuje zadań po stronie 

dochodów. Wydatki bieżące własne zostały wykonane w 95% i są to wydatki Wydziału oraz 

zapewnienie gotowości dla Ochotniczych Straży Pożarnych i środki przewidziane  dla OSP, 

Rad Osiedli  

i środki w ramach budżetu obywatelskiego oraz środki przeznaczone na potrzeby Komendy 

Miejskiej Policji. Wykonanie wyniosło 95%. Wydatki bieżące zlecone stanowią środki 

przeznaczone na obronę cywilną, na kwalifikację wojskową i akcję kurierską. Zostały one 

realizowane w 100%.  W ramach spraw obronnych nie zostało zrealizowane szkolenie ze 

strony Wojewody Łódzkiego. Wydatki majątkowe w wysokości 120 000 zł zostały wykonane  

w 100% i przeznaczone na rozbudowę miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania.  
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W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu inwestycyjnego dla OSP Łódź-

Andrzejów,  środki  dla OSP pochodzące z rad osiedli w wysokości 120 000 zł wykonane 

 w 100%. Środki dla OSP pochodzące z budżetu obywatelskiego  w wysokości  ponad 

2 000 000 zł  oraz środki w wysokości 400 000 zł przeznaczone na fundusz wsparcia Policji 

zostały wykonane  w 100%. Wszystkie zadania majątkowe i bieżące zostały wykonane w 

98% w kwocie 4 583 185 zł. W tym środki w wysokości 3 636 000 zł  zostały przeznaczone 

na OSP.  

 

Faza pytań 

 

Radny p. Kamil Deptuła:  Poprosił o podanie informacji dotyczących kwoty 400 000 zł 

przeznaczonej dla Policji.  

 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski: Są to środki przeznaczone na wsparcie zakupu 

środków transportowych. W ramach tych środków miasto przeznaczyło 400 000 zł, kwotę 

wyższą niż 400 000 zł dołożyła Komenda Miejska Policji  w ramach tzw. sponsoringu. Jeśli 

chodzi o wydatki bieżące kwota 290 000 zł została przeznaczona na dodatkową służbę 

obchodową i 18 000 zł na nagrody dla najlepszego dzielnicowego.  

Radny p. Kamil Deptuła  poprosił o przygotowanie na piśmie informacji co zostało w 

ramach tej kwoty 290 000 zł zrobione bo jak stwierdził nie widuje żadnych patroli Policji na 

ulicach Łodzi.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym 

środki przeznaczone na służbę ponadnormatywną były mniejsze niż w latach poprzednich. 

Dalej powiedział: Być może p. radny Deptuła  dlatego nie widział tych patroli. Wydaje mi się, 

że te patrole są.  Chciałem zapytać o środki, jakie były przeznaczone na inwestycje w OSP. 

Czy były przeznaczone środki na inwestycje w OSP  poza budżetem obywatelskim i poza 

środkami z rad osiedli? 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski: Inwestycje w OSP realizuje Wydział 

Gospodarki Komunalnej zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami w kwocie 195 793 zł. 

Środki zostały przeznaczone m.in. na remont dachu w siedzibie OSP-Sikawa, remont podłogi  

w siedzibie OSP- Łódź-Wiskitno, renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym 

„Majerowskie Błota”, modernizacja kotłowni strażnicy OSP- Andrzejów, termomodernizacja 
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budynku OSP Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów, termomodernizacja 

OSP- Łodź-Sikawa. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poprosił o dane na piśmie na temat 

środków przeznaczonych na inwestycje dla OSP.   

Radny p. Maciej Rakowski: Zgodnie z zasadą jedności budżetu każdej instytucji i jedności 

budżetu Policji nie zdziwiłbym się gdyby okazało się, że za pieniądze, które dała gmina Łódź 

został sfinansowany ten radiowóz do którego był wpychany, pobity wcześniej senator. Pytając 

o pieniądze, które topimy w Policji, chciałbym p. Dyrektora Białkowskiego poprosić  

o przypomnienie czy w zeszłym roku była to kwota wyższa niż w latach poprzednich? 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski: Środki przekazywane do Policji są na 

podobnym poziomie .  

Radny p. Maciej Rakowski: czyli około 300 000 zł co roku topimy w Policji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Wydaje mi się, że  przekazywanie środków 

dla Policji to nie jest  kwestia topienia pieniędzy. Mamy szczegółowe  raporty  Policji 

 z podejmowanych działań.  

W zeszłym roku tych patroli było sporo. Po naszej wizycie w Komendzie Policji w zeszłym 

roku widać, że stan bezpieczeństwa poprawia się i jest to również zasługa samorządu.  

Radny p. Maciej Rakowski: Ad vocem, gdyby łódzka policja zajmowała się tym do czego 

jest powołana a nie uczestniczyła w różnych „szopkach” to miałaby pieniądze również na 

służbę patrolową na terenie miasta Łodzi. Ja widziałem na żywo kilkudziesięciu policjantów 

szalejących po Starym Cmentarzu w Łodzi gdy obywała się jedna z ekshumacji smoleńskich  

i to tam poszły pieniądze, które powinny pójść na służbę patrolową wtedy gdy jest ona 

potrzebna. 

 Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Chciałbym przypomnieć niektórym 

radnym bo może mają krótką pamięć i wybiórczą bo na posiedzeniu Komisji Ładu Społeczno-

Prawnego, które odbyło się  w Komendzie Miejskiej Policji otrzymaliśmy informację, że 

środki przeznaczone na służbę ponadnormatywną zostały zmniejszone i prosiłbym  

o szczegółową informację , jak w ciągu ostatnich 5 lat  kształtowały się te wydatki.  
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak:  Policja jest finansowana z budżetu 

centralnego a przekazywanie środków dla Policji jest dobrą wolą władz samorządowych.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Sadzę, że środki przeznaczone na 

służbę ponadnormatywną są  jak najbardziej trafne. Gdybyśmy nie powiększali zarządów 

spółek miejskich to  też znaczące środki pozostałyby w budżecie naszego miasta.  

 

 

Dochody i wydatki realizowane przez Biuro Inżyniera Miasta  przedstawił  Dyrektor p. 

Maciej Formański. Biuro nie prowadzi działań inwestycyjnych i nie posiada dochodów. 

Nasza praca polega na zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu i zatwierdzaniu przebiegów 

lokalizacji sieci. Budżet na 2019 r. wynosił 1000 zł i został w całości wykorzystany.  

 

Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu  przedstawił  p.o. Zastępcy 

Dyrektora ds. Eksploatacji  p. Marcin Woźniak. Wydatki na oświetlenie miasta w 2019 r. 

zostały zaplanowane na 38 484 050 zł, po zmianach – 33 484 050 zł, wykonanie – 96,15%. 

Wydatki na zadania z budżetu obywatelskiego  zostały zrealizowane na poziomie 90,44%. 

Jeżeli chodzi o algorytmy, budżet obywatelski – 99,05%, algorytm – 90,44% Jeżeli chodzi  

o łatanie dziur- wykonanie w 100%. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Rozumiem, że oszczędności w wysokości 

5 000 000 zł związane z oświetleniem miasta wiążą się ze zmianą  technologii oświetlenia 

łódzkich ulic na ledowe? 

P.o. Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji  p. Marcin Woźniak:  Nie do końca. W pewniej 

mierze tak ale wpływ na oszczędności miała także obniżka cen energii elektrycznej w 2019 r.  

Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich  przedstawiła  Zastępca 

Dyrektora ds. Inwestycji Liniowych p. Katarzyna Mik ołajec. Skupię się na zadaniach 

zgłoszonych przez rady osiedla i zadaniach z budżetu obywatelskiego. Wydatki majątkowe 

ZIM wyniosły 748 583 101 zł, po zmianach - 723  915 004 zł. Wydatki zostały zrealizowane 

na poziomie 61,75%. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego to przede wszystkim wydatki na 

realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze gdzie uchwalony budżet na 2019 r. 

wyniósł 8 346 253 zł , po zmianach – 9 421 233 zł. Zadania zrealizowane: budowa chodnika  
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na ul. Malowniczej, przebudowa chodników i wykonanie zatok parkingowych na ul. 

Pietrusińskiego. Przebudowa ul. Siarkowej, Tulipanowej, Zawilcowej. Kolejne wydatki to 

budowa chodnika na ul. Starościńskiej, Feliksińskiej, Huta Jagodnica. Środki na przebudowę 

chodników są głównie finansowane przez rady osiedla Są to zadania, które udało się nam 

zrealizować w systemie Buduj lub w systemie Projektuj i Buduj. Kolejne zadania związane  

z przekazaniem środków z budżetu obywatelskiego lub z rad osiedli związane są  

z  przebudową chodników bądź oświetleniem. Są to  budowa chodnika od ul. Rataja do ul. 

Wiączyńskiej, budowa oświetlenia w ul. Korsykańskiej, Cypryjskiej, Holenderskiej, Ornej. 

Kolejne zadania to dokumentacja projektowa na ul. Zajęczą, Strusią, Kasztelańską, która nie 

została zrealizowana. Następnie została wykonana dokumentacja projektowa wraz z realizacją  

na ul. Kolarską i Piłkarską, koncepcja pod uregulowanie stanów prawnych na ul. Cyganki. 

Została wykonana  również budowa chodnika na ul. Banachewicza i ul. Peoniowej.  Został 

wykonany projekt oświetlenia przy klasztorze ( realizacja na poziomie 20%). Wykonano 

projekt przebudowy ul. Osobliwej, zainstalowano lampy oświetleniowe na terenie osiedla 

Andrzejów. Wykonano: 

- montaż wiat przystankowych na ul. Pomorskiej, Ekonomicznej, Kwaterunkowej, 

Przestrzennej  

- wybudowano chodnik na ul. Gajcego na odcinku ul. Zarembiny do ul. Rataja,  

- wykonano oświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej  

- wykonano projekt i budowę instalacji oświetlenia na ul. Bartkiewicza,  

- przebudowano ul. Żółwiową,  

- wykonano przebudowę ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej. 

W ramach wydatków budżetu obywatelskiego wykonano oświetlenie drogi rowerowej na al. 

Jana Pawła II na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Pabianickiej. Wykonano chodnik na ul. 

Pienistej. Nie wykonano zadania z budżetu obywatelskiego polegającego na wykonaniu 

prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w ul. Włókniarzy. Zaopiniowany wniosek zakładał tylko 

prawoskręt a zakres przebudowy był znacznie większy. Wykonano malowanie pasów na ul. 

Przybyszewskiego, wykonano wiatę przystankową na ul. Gdańskiej-Struga i na ul. 

Przestrzennej oraz wykonano budowę oświetlenia na ul. Serwituty. 

Dochody i wydatki realizowane przez Wydział Budżetu  przedstawiła  Zastępca Dyrektora 

Wydziału Księgowości p. Halina Wyszomirska. Zaplanowana kwota budżetu na 2019 rok  
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 w wysokości 300 000 zł została przeznaczona na  Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego. 30 000 zł otrzymała Straż Miejska na funkcjonowanie jednostki. W 

ramach tej kwoty zostały zakupione dwa fantomy dla osoby dorosłej i dziecka. 90 000 zł 

zostało przeznaczone dla Wydziału Edukacji na Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na 

zadania edukacyjne w zakresie prowadzenia bezpiecznego zachowania na drodze  i   180 000 

zł dla Zarządu Dróg i Transportu na utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i 

wewnętrznych  

w zakresie montowania progów.  

      Wobec braku kolejnych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. 

w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji – druk nr 73/2020. 

 

Opinia pozytywna :„za” – 6 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się”–0 głosów. 

 

Ad pkt 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 
– druk nr 74/2020. 

Informację o stanie mienia komunalnego  przedstawił Zastępca Dyrektora Wydziału 

Księgowości p. Krzysztof Malecha. Informacja została sporządzona na podstawie danych  

od jednostek organizacyjnych miasta Łodzi i obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 

grudnia 2019 r. Wartość brutto  majątku ogółem na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 

23 484 130 714 zł co stanowi zmniejszenie o 6,15%  do stanu na początek roku w zakresie 

wartości brutto tego majątku.  

Informacje o stanie mienia w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

     W ramach spraw różnych Przewodniczący Komisji nawiązał do polecenia Wojewody 

Łódzkiego z dnia 31 marca 2020 r. zgodnie z którym wszystkie dostępne siły Straży Miejskiej 

są dyslokowane zgodnie ze wskazaniem komendantów Policji. Zapytał, jak wygląda praca 

Straży w czasie pandemii i przede wszystkim co dzieje się ze zgłoszeniami łodzian w zakresie 

spraw związanych z ładem i porządkiem w mieście? 
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Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Zgodnie ze wspomnianym poleceniem 

Wojewody Łódzkiego, Straż Miejska ma realizować określone zadania zgodnie ze 

wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji. Zgłoszenia 

mieszkańców są przyjmowane i przekazywane do komend rejonowych Policji i na wniosek 

komendanta są realizowane przez Straż Miejską.  

Przewodniczący Komisji poprosił o podanie na piśmie ilości zgłoszeń mieszkańców 

kierowanych do Straży Miejskiej od 31 marca 2020 r.  

Na zakończenie Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawy które wpłynęły do 

Komisji zostały umieszczone w Aktówce.  

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 
                                                                                            Przewodniczący 
                                                                               Komisji Ładu Społeczno-
Prawnego 

 
                                                                                             Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 

      Joanna Kaźmierczyk                                                                

 

 

 

 


