
DPr-BRM-II.0012.8.9.2020 

Protokół nr 23/XII/2020 

 

posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 1 grudnia 2020 r. 

  

posiedzenie on-line 

 

 

 

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. Zmiany w porządku obrad posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 22/XI/20 z dnia 17 listopada 2020 r.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 

2021 rok – druk nr 268/2020 w zakresie następujących komórek organizacyjnych 

miasta: Straży Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Biura 

Inżyniera Miasta, Wydziału Budżetu, a także Zarządu Dróg i Transportu oraz Zarządu 

Inwestycji Miejskich odnośnie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 269/2020 w zakresie 

merytorycznego zainteresowania Komisji 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119520/4219/Bd_p20_268_20201116.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119521/4219/Bd_p20_269_20201116.pdf
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

     Przewodniczący Komisji powitał obecnych on-line radnych oraz zaproszonych gości. Na 

podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad 

i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 

 

Ad pkt 1 - Zmiany w porządku obrad posiedzenia. 

Radni przez aklamację przyjęli porządek obrad posiedzenia.  

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr protokołu nr 22/XI/20 z dnia 17 listopada 2020 r.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 22/XI/2020. 

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

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. protokół. 

 

Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta 

Łodzi na 2021 rok – druk nr 268/2020 w zakresie następujących komórek 

organizacyjnych miasta: Straży Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

i Bezpieczeństwa, Biura Inżyniera Miasta, Wydziału Budżetu, a także Zarządu Dróg  

i Transportu oraz Zarządu Inwestycji Miejskich odnośnie poprawy bezpieczeństwa w 

 ruchu drogowym.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poprosił o przedstawienie 

planowanych dochodów i wydatków w zakresie działania Komisji w odniesieniu do  

poszczególnych służb: 

 

- Straży Miejskiej,  

- Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

- Biura Inżyniera Miasta,  

- Wydziału Budżetu  

- Zarządu Dróg i Transportu             

- Zarządu Inwestycji Miejskich 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119520/4219/Bd_p20_268_20201116.pdf
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Straż Miejska  

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Straży Miejskiej 

przedstawił Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta - załącznik nr 5  do niniejszego 

protokołu. 

 

Faza pytań 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: czy planowany jest zakup sprzętu w 2021 r. 

oraz czy są informacje na temat ewentualnego przeznaczenia środków z budżetu centralnego 

na Straż Miejską w związku z dodatkowymi obowiązkami Straży podejmowanymi podczas 

pandemii? Chodzi o zadania realizowane na zlecenie Policji.  

 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Nie mamy takiej pozycji wydatkowej. 

Zwróciliśmy się do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o dofinansowanie naszych działań. 

Na razie nie ma żadnej odpowiedzi w tym zakresie. Jedyne środki, jakie pozyskaliśmy na 

walę z pandemią były to środki pozyskane z miasta. ( wydatki związane z zakupem środków 

higienicznych). 

 

Radny p. Bogusław Hubert: Dlaczego Ekopatrol jest finansowany z kosztów obsługi systemu 

śmieci? Moim zadaniem koszty Ekopatrolu nie powinny  się tu znajdować. 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Współpracujemy z Wydziałem 

Gospodarki Komunalnej. Ekopatrol realizuje w większości zadania zlecenia przez WGK, jest 

to kontrola umów, wysypisk, wypalania w piecach. Te pieniądze, które są pochodną tzw. 

śmieciowego są przeznaczone na działanie tej sekcji.  

 

Radny p. Bogusław Hubert: Kontrola wypalania w piecach , bardziej kojarzy mi się z ochroną 

środowiska niż z obsługą wywozu śmieci. To są dodatkowe koszty, które wpływają w sposób 

istotny na ceny opłat za śmieci. 

 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Jeśli chodzi o składanie deklaracji i kontrole  

w zakresie złożenia deklaracji śmieciowej to Ekopatrol jest bardzo przydatny. To miało na celu 

finansowanie tej części Ekopatrolu. To jest związane z kontrolą tej strony dochodowej 

 i prawidłowości rozliczeń.  
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Wydział  Zarządzania  Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału przedstawił  Zastępca 

Dyrektora p. Marek Białkowski  – załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Czy wszystkie zadania związane z wydatkami 

majątkowymi w zakresie inwestycji w OSP zakończyły się i jakie inwestycje są planowane na 

2021 rok? 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski: W sierpniu 2020 r. przekazaliśmy do Wydziału 

Gospodarki Komunalnej pełny wykaz zadań, które określił Zarząd Miejski OSP. Takie 

zestawienie trafiło także do Skarbnika Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: chciałem zapytać o kwestię związaną  

z przeznaczeniem środków na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych. W projekcie 

budżetu została uwzględniona kwota w wysokości 880 000 zł. Jaka kwota znalazła się  

w budżecie 2020 r. ? O jaką kwotę wnioskował Prezes OSP? 

 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski: Są to kwoty zbliżone. Jeśli chodzi o wydatki 

bieżące Prezes OSP wnioskował o kwotę 982 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe – 

3 617 000 zł . W ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r. nasi druhowie zgłosili 9 wniosków 

na kwotę 2 774 800 zł. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Mam pytanie związane z Ochotniczymi 

Strażami Pożarnymi i Państwową Strażą Pożarną. Wiem, że możemy przekazać pieniądze na 

PSP na zakup sprzętu,  Komendant występował z takimi wnioskami i deklarował jednocześnie, 

że starszy sprzęt będący w dyspozycji PSP trafi do OSP. Czy pan Dyrektor ma informacje w tym 

zakresie? 

 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski: nasz Wydział nie prowadzi obsługi finansowej 

PSP. Jeśli chodzi o sprzęt, mieliśmy zapewnienie Komendanta.  
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Biuro Inżyniera Miasta  

 Dyrektor Wydziału p. Maciej Formański poinformował, że w projekcie budżetu na 2021 r. 

nie występuje bezpośrednio Biuro Inżyniera Miasta jako jednostka, która głównie podejmuje 

decyzje i zajmuje się zatwierdzaniem dokumentów. Jako komórka nadzorująca prace Miejskiej 

Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego interesujemy się pozycją w rezerwie celowej w kwocie 

300 000 zł  na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 

Nie zgłoszono pytań.  

 

Wydział Budżetu 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Biura przedstawiła  

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak  – załącznik nr 7  do niniejszego 

protokołu.  

 

Faza pytań 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Mam pytanie dotyczące wsparcia dla PSP. 

Często w ramach tej rezerwy uruchamialiśmy ją na zakup samochodów pożarniczych. Jak została 

wykorzystana rezerwa, czy planujemy pewne działania związane z ochroną przed pandemią jeśli 

chodzi rezerwę, zarządzanie kryzysowe? 

 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak: na dzisiaj rozdysponowanie rezerwy  

z 2020 r. to jest kwota 10 352 642 zł. Dotyczy to zakupu sprzętu po kradzieży dla OSP-Wiskitno 

– 65 000 zł, działania związane  ptasią grypą – 15 000 zł i skutki usunięcia pożaru na kwotę 

80 691 zł. Pozostałe rozdysponowania dotyczą sytuacji pandemii.  

 

Zarząd Dróg i Transportu   

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym  przedstawił  p.o. Dyrektora p. Tomasz 

Grzegorczyk.  

Wydatki majątkowe związane z bezpieczeństwem  

- zakup podnośnika  do bieżących napraw sygnalizacji świetlnej i oznakowania,  

- przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego w ciągu ulic łagiewnickiej- 2 500 000 

zł . 
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Wydatki bieżące w kwocie 592 256 000 zł  

- utrzymanie dróg wewnętrznych  - 2 636 700 zł  

- oznakowanie na drogach wewnętrznych – 1 100 000 zł 

- w zakresie dróg gminnych bieżące remonty – 3 262 500 zł  

- wydatki związane z oznakowaniem dróg – 530 000 zł  

- wydatki związane  z remontami dróg – 2 300 000 zł  

- wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu – 8 000 000 zł  

- bieżące utrzymanie – 7 429 750 zł 

- oznakowanie dróg – 4 990 000 zł  

- remonty dróg – 2 760 000 zł  

 

Nie zgłoszono pytań.  

 

Zarząd Inwestycji Miejskich 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

przedstawił  Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. Nie będą mówił  

o wszystkich inwestycjach drogowych. One w zasadzie wszystkie poprawiają bezpieczeństwo  

ruchu drogowego. W 2021 r. nie planujemy wydatków na remonty strażnic.   

 

Nie zgłoszono pytań.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt uchwały 

 w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok  - druk nr 268/2020  w zakresie merytorycznego 

zainteresowania Komisji. 

 

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

 

Ad pkt 4 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy  Finansowej miasta Łodzi na lata 2021 – 2048 – druk nr 269/2020.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poinformował, że w WPF nie znajdują się 

inwestycje Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Wydziału  Zarządzana Kryzysowego  

i Bezpieczeństwa. 
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt uchwały 

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   Finansowej miasta Łodzi na lata 2021 – 2048 

– druk nr 269/2020.  

Opinia pozytywna: „za”- 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących się” – 1 głos. 

 

Ad pkt 5 - Sprawy różne, wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że dokumenty, które wpłynęły do Komisji miedzy 

posiedzeniami zostały dostarczone członkom za pośrednictwem Aktówki. 

1. Odpowiedź  Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczące incydentu na ul. 

Piotrkowskiej w dniu 24 października 2020 r.  

Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji o zapoznanie się z pismem. Po krótkiej 

dyskusji zapowiedział, że prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Komisja zajmie się 

sprawą. 

 

Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  

 

                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

 

 

                                                                                                    Tomasz Kacprzak 

Protokół sporządziła 

 

Joanna Kaźmierczyk                                                                

 

 
 

 

 


