
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.4.2020 
Protokół nr 18/VI/2020 

 
posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 2 czerwca 2020 r. 

posiedzenie on-line 
  

 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   7 radnych  
 
nieobecnych  -   1 radny 
        
 
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. Informacja Komendanta Miejskiego Policji  w Łodzi na temat działań  Policji i Straży 

Miejskiej  w okresie pandemii koronawirusa. 

2. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi na temat działań  Straży Miejskiej   

w okresie pandemii koronawirusa. 

3. 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.  

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
o poniższy punkt : 

Zaopiniowanie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 
122/2020. 

Proponowany porządek obrad po zmianach: 

1. Informacja Komendanta Miejskiego Policji  w Łodzi na temat działań  Policji i Straży 

Miejskiej  w okresie pandemii koronawirusa. 

2. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi na temat działań  Straży Miejskiej   

w okresie pandemii koronawirusa. 

2a. Zaopiniowanie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
      w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok -
    druk   nr    122/2020. 

2 Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  1 głosie  

„wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 1 - Informacja Komendanta Miejskiego Policji  w Łodzi na temat działań  Policji 

i Straży Miejskiej  w okresie pandemii koronawirusa. 

Informację przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji p. Wojciech Malarczyk.  

 

Faza pytań 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak i zapytał: Ja dzisiaj publicznie 

zaapelowałem do p. Wojewody o to, aby zwolnić Straż Miejską z obowiązku podlegania 

Policji. Nadszedł czas, aby odzyskała wreszcie swoją niezależność. Od dwóch miesięcy Straż 

Miejska nie realizuje zadań, które są zgłaszane przez mieszkańców. Chciałem zapytać, czy 
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Państwo  potrzebujecie jeszcze wsparcia ze strony Straży Miejskiej na przykład przy 

działaniach związanych z kwarantanną. 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji p. Wojciech Malarczyk: Straż Miejska 

współpracuje z Policją zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego. Straż nie realizuje 

kontroli kwarantann. Sprawdza miejsca zagrożone i wytypowane przez Policję. Zdaje sobie 

sprawę, ze Straż ma wiele zadań do wykonania na rzecz miasta i mieszkańców ale decyzja 

Wojewody jest decyzją dla nas wiążącą. Nie było rozmów odnośnie luzowania ilości patroli 

na terenie miasta. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja nakłada wiele obostrzeń i 

prawdopodobnie dlatego takich rozmów nie ma. Jesteśmy w kontakcie z Komendantem 

Straży Miejskiej i częściowo strażnicy realizują już swoje zadania. Od zeszłego tygodnia 

działają już ekopatrole. Patrole  

Straży będące w dyspozycji I Komisariatu w większości realizują zadania na rzecz miasta.   

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Jestem trochę zaniepokojony działaniami 

Policji jeśli chodzi o bezpieczeństwo na ul. Piotrkowskiej. Zgodnie z doniesieniami 

prasowymi  żule opanowali ul. Piotrkowską i ani Straż Miejska ani Policja nie są w stanie 

poradzić sobie 

 z problemem agresji tych osób. Z drugiej strony widziałem bardzo skuteczną akcję Policji, 

która spisywała ludzi spacerujących pod Sądem Wojewódzkim i zastanawiam się nad 

adekwatnością działań Policji w tych przypadkach. 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji p. Wojciech Malarczyk: Nie chciałbym 

komentować tego ustawionego artykułu w Expressie Ilustrowanym. Ten artykuł i zdjęcia 

budzą moje wątpliwości co do jakości i rzetelności dziennikarza. To jest moje zdanie. 

Uważam, że strażnicy bardzo dobrze sobie poradzili. Takie osoby na ul. Piotrkowskiej 

pojawiają się nie od dziś i nie wszystkie osoby da się usunąć. Muszą być ku temu określone 

przesłanki, żeby osobę wylegitymować, odwieść do izby wytrzeźwień, ukarać mandatem za 

niestosowanie się do przepisów porządkowych to muszą być podstawy prawne i faktyczne, to 

że ktoś siedzi to trudno żebyśmy go zabierali. Jeśli chodzi o sąd – nie wiem kiedy pan 

przewodniczący widział policjantów legitymujących w takiej ilości bo być może było to 

około trzech tygodni temu kiedy były pierwsze spotkania tych osób pod sądem i  być może  

wtedy nasze siły delikatnie mówiąc były zbyt przeszacowane. W ostatnim czasie takich 

sytuacji już nie ma.  
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Przewodniczący poprosił o przekazie informacji na piśmie na temat działań  Policji i Straży 

Miejskiej  w okresie pandemii koronawirusa za czerwiec. 

 

Ad pkt. 2 - Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi na temat działań  Straży 

Miejskiej   w okresie pandemii koronawirusa. 

Informację przedstawił Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta. Komendant 

powiedział, że działania Straży Miejskiej w okresie pandemii można podzielić na dwa etapy. 

W pierwszym etapie po ogłoszeniu zagrożenia epidemicznego, strażnicy współpracowali  

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zajmowali się dostarczaniem żywności do 

podopiecznych MOPS . W czasie dwóch tygodni dostarczono około 6000 racji 

żywieniowych. Wraz wydanym 2 kwietnia 2020 r. zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Straż 

Miejska została oddana do dyspozycji Komendy Miejskiej Policji. W ubiegłym tygodniu 

Straż wróciła do niektórych zadań realizowanych przez ogłoszeniem pandemii, m.in. 

działalność wznowiła sekcja ekologiczna i jeden z patroli Animal Patrol zaczął realizować  

interwencje zgłoszone przez mieszkańców dotyczące zwierząt. Od 2 kwietnia br. do 

dyspozycji Policji zostało oddanych 5 547 strażników. Strażnicy realizowali następujące 

zadania: kontrola krajowej mapy zagrożeń ( około 4 500 kontroli, wylegitymowanych 3200 

osób, ujawniono około 3000 wykroczeń, 25 osób doprowadzono do KMP, ujawniono 12 osób 

poszukiwanych,  ukarano 875 osób, nałożono 875 mandatów karnych na kwotę 63 140 zł, 

sporządzono 54 wnioski 

 o ukaranie).  

 

Faza pytań 

Przewodniczący Komisji poprosił Komendanta Straży Miejskiej o wyjaśnienie incydentu na 

ul. Piotrkowskiej. 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Zgadzam się z  Komendantem  

p. Malarczykiem. Doniesienia prasowe były przesadzone. Rzeczywiście mieliśmy do 

czynienia z osobami pod wpływem alkoholu. W tym miejscu z tego co wiem wydawane są 

posiłki 

 i gromadzą się tam bezdomni. Być może sytuacja  spowodowana pandemią i faktem, że 
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patroli Straży było w okresie dwóch miesięcy mniej spowodowała, że bezdomni 

przyzwyczaili się do sytuacji, że nikt im nie zwraca im uwagi i poczuli się bezkarni.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Działania muszą być adekwatne do 

zaistniałej sytuacji. Dobrze byłoby, aby patrole Straży Miejskiej nie odbywały się tylko na ul. 

Piotrkowskiej ale także na osiedlach. Dalej zapytał w jakim stopniu obecnie Straż Miejska 

podlega Komendantowi Miejskiemu Policji? 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta:  Poza sekcją ekologiczną i  ochroną  

w budynkach użyteczności publicznej wszystkie pozostałe siły są do dyspozycji KMP. Około 

90 osób mundurowych codziennie jest do dyspozycji Policji. Do dyspozycji Straży pozostaje 

obsługa administracyjna, informatyk, zaopatrzeniowiec, posterunki ochronne, służba dyżurna.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Jak wygląda kontrola miejsc nielegalnych 

wysypisk? 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta:  Sekcja ekologiczna w ubiegłym 

tygodniu została zwolniona  ze współpracy z Policją i realizuje swoje zadania m.in. związane  

z wysypiskami. Od dzisiaj realizujemy kolejne zadanie polegające na dostarczaniu posiłków 

osobom będącym na kwarantannie. Do tej pory zadanie to realizowali żołnierze z Wojsk 

Obrony Terytorialnej. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał  ile osób w Łodzi objętych jest 

kwarantanną oraz czy Straż Miejska posiada środki ochrony osobistej dla pracowników? 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: to są dane zmieniające się każdego dnia. 

Nie ma problemów ze środkami ochrony.  

 

Ad pkt 2a - Zaopiniowanie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 
122/2020. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata 

Wojtczak. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: My przekażemy po raz kolejny 200 000 zł 

na dofinansowanie zakupu nieoznakowanych pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji. Jest 

to służba podległa  budżetowi centralnemu, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Wojewodzie – mam pytanie, my w ostatnim czasie wystąpiliśmy o zwrot kosztów 

poniesionych na walkę związaną z koronawirusem. Czy dostaliśmy jakieś pieniądze z budżetu 

centralnego? 

 

 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Nie otrzymaliśmy żadnych środków 

z budżetu Wojewody Łódzkiego. Sytuacja jest dynamiczna,  na bieżąco powstają kolejne 

wnioski w związku z ponoszonymi wydatkami.  

 

Radny p. Bogusław Hubert: Panie Przewodniczący, przed chwilą usłyszeliśmy informację, 

że Straż Miejska ma nowe nieprzewidziane koszty związane z obsługą epidemii. . Ja nie 

widzę w budżecie miasta nowych środków dla Straży Miejskiej. Nie jest mi łatwo zagłosować 

za środkami przeznaczonymi na zakup nowych samochodów dla Policji w sytuacji kiedy 

Straż Miejska jest niedofinansowana. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Podzielam ten pogląd. W związku z 

nowymi zadaniami Straży powinny iść za nimi określone środki finansowe.  Mam nadzieję, 

że pan Wojewoda, który odpowiada za bezpieczeństwo na terenie województwa łódzkiego 

będzie na tyle skuteczny, żeby znaleźć pieniądze na działania Straży Miejskiej. Łódź jest 

hojna, znajduje pieniądze na bezpieczeństwo, nawet  wsparcie finansowe instytucji nie 

podległych samorządowi miejskiemu,  na przykładna  Policję czy Straż Pożarną. Z drugiej 

strony nie dostajemy nic. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Pan Przewodniczący wymienia 

ogromne zaangażowanie miasta ale proszę mówić, jakie to są kwoty. Są to kwoty niższe niż  

w latach ubiegłych. W latach wcześniejszych, przez dobre 10 lat były to kwoty co najmniej 

400 000 zł teraz zmniejszamy do 200 000 zł a pan Przewodniczący śmie twierdzić, że miasto 

Łódź znajduje środki na bezpieczeństwo. To jest kpina. Miasto Łódź przy budżecie 

4 000 000 000 zł znajduje 200 000 zł na bezpieczeństwo. Gratuluje Panu poczucia humoru.  
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Panie Radny, myślę, że Pan nie czytał 

budżetu bo my na bezpieczeństwo wydajemy kilkadziesiąt  milionów złotych rocznie. 

200 000 zł przekazujemy Policji czyli instytucji, która nie jest podległa miastu. Bardzo 

chciałbym, aby tak hojnie działał Wojewoda albo Marszałek. My Marszałkowi również 

przekazaliśmy 200 000 zł a nie zauważyłem alby ostatnio Marszałek Województwa przekazał 

jakiekolwiek pieniądze Gminie Łódź.  

  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Jest Pan w błędzie ponieważ na 

ostatniej sesji sejmiku województwa łódzkiego udało się uzyskać dodatkowe środki na remont 

infrastruktury sportowej w naszym mieście. Pani Prezydent Skrzydlewska złożyła bardzo 

dobry wniosek . To są środki własne Urzędu Marszałkowskiego, które zostały przeznaczone 

na infrastrukturę sportową na remont.   

 

    Wobec braku kolejnych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

pozytywne przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 

122/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i braku głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 3 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

     Przewodniczący Komisji przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji 

 i poinformował, że poniższe dokumenty zostały dostarczone członkom za pośrednictwem 

Aktówki: 

1. Pismo Komendanta Straży Miejskiej na temat działań Straży podejmowanych w 

czasie pandemii. 

2. Pismo Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dotyczące 

nakładów finansowych ponoszonych przez miasto Łódź na dodatkowe służby 

patrolowe i obchodowe Policji w latach 2015-2019. 
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W ramach spraw wniesionych głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław 

Marzec i  powiedział:  odnosząc się do Pana wypowiedzi do punktu 2 po wystąpieniu 

Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji o za dużych według Pana Radnego środkach Policji 

przeznaczonych na kontrole miejsc przed sądami to myli Pan terminy. Jeszcze parę tygodni 

temu był zakaz zgromadzeń. Policja robiła wszystko żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się 

wirusa i takie zgromadzenia były całkowicie nielegalne. Pan porównuje te działania do 

obecnych parę dni temu na ul. Piotrkowskiej. Proszę o odróżnianie sytuacji bo jest Pan 

Radnym wieloletnim i powinien Pan zdawać sobie z tego sprawę a nie szykować sobie grunt 

pod konferencje prasowe, w których atakuje Pan Wojewodę lub inne jednostki. Atakuje pan 

bezpodstawnie na zlecenie polityczne p. Prezydent Zdanowskiej co jest dla mnie przykre bo 

zawsze miałem do pana ogromny szacunek i zaufanie. Apelowałbym, aby Pan zapoznał się 

 z sytuacją kompleksowo i wydawał opinie racjonalne a nie zgodne z wolą Pana  politycznych 

zwierzchników.  

Przewodniczący Komisji: Nie realizuję żadnych zleceń, nie jestem żadnym zabójcą na 

zlecenie. Realizuje swój plan od wielu lat, od 2006 r. od kiedy jestem radnym  i działam na 

zlecenie mieszkańców naszego miasta i bardzo ważne jest to , aby wszyscy skutecznie działali 

na rzecz mieszkańców. Bardzo żałuję, że Pan Wojewoda Bocheński zajmuje się wszystkim 

tylko nie ty, do czego został powołany. Niestety jest mniej skutecznym Wojewodą niż inni 

Wojewodowie także z Prawa i Sprawiedliwości.   

Na zakończenie Przewodniczący wstępnie poinformował, że kolejne posiedzenie 

prawdopodobnie odbędzie się w lipcu.  

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 

 
                                                                                            Przewodniczący 

 

                                                                                 Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

 
                                                                                                    Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                
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