
DPr-BRM-II.0012.8.6.2020 
Protokół nr 19/IX/2020 

 
posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 15 września 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. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 19/VIII/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

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

miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 226/2020. 

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 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 - Przyjęcie porządku obrad. 

Radni jednomyślnie 7 głosami za zaakceptowali zaproponowany porządek obrad posiedzenia.  

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr protokołu nr 19/VIII/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu nr 19/VIII/20  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 3 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

 w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 226/2020. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Dyrektor Wydziału Bud żetu  

p. Małgorzata Wojtczak. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji 

 

Radny p. Maciej Rakowski zapytał: Wciąż mamy dużo pieniędzy do rozdania służbom 

rządowym, czy znalazły się postulowane przez Komisję środki na Straż Miejską ? 

 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: W tym projekcie uchwały takich 

środków nie ma. Mogę przygotować na piśmie zmiany dotyczące środków finansowych 

dokonywane w Straży Miejskiej od początku roku.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: dzisiaj na Komisji Finansów, Budżetu  

i Polityki Podatkowej usłyszeliśmy o oszczędnościach rzędu 22 000 000 zł w związku  

z niższymi kosztami obsługi zadłużenia miasta a to wynika ze spadku stóp procentowych. Do 

końca roku planowane są oszczędności około 11 000 000 zł. Mam apel do p. dyrektor 
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Wojtczak i p. Dyrektora Białkowskiego, nawiązując do tego co mówił p. radny Rakowski . 

Jako Komisja postulowaliśmy o zwiększenie środków dla Straży Miejskiej. Mówimy o 

koniecznych wydatkach, na umundurowanie czy zakup sprzętu. Skoro chcemy utrzymywać 

Straż, jesteśmy za nią odpowiedzialni to wydaje się, że w pierwszej kolejności powinniśmy 

zaspokajać realne potrzeby naszej  służby,  a w dalszej kolejności przeznaczać środki 

finansowe na Straż Pożarną i Policję. Jestem zwolennikiem przekazywania pieniędzy Straży 

Pożarnej bo jest to służba, która ratuje nasze życie i zdrowie nie mniej jednak musimy 

pamiętać, że nie jest to służba samorządowa tylko państwowa opłacana z pieniędzy 

rządowych. Chciałbym poprosić  Panią  Dyrektor o przygotowanie do końca miesiąca 

zestawienia niezrealizowanych wniosków. Chciałbym dowiedzieć się o jakie pieniądze 

wnioskowała w tym roku Straż Miejska a jakie otrzymała.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Cieszy mnie fakt, że p. 

Przewodniczący Kacprzak wspomniał o dzisiejszej Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 

Podatkowej. Tutaj pojawiła się informacja o oszczędnościach związanych z obniżeniem stóp 

procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. To też są dobre działania rządu Prawa i 

Sprawiedliwości 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Rada Polityki Pieniężnej jest 

konstytucyjnym, niezależnym ciałem.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Chciałbym także wspomnieć, że 

 w zmianach w budżecie pojawiła się kwota w wysokości 40 000 000 złotych, którą 

dostaliśmy od rządu na inwestycje w ramach tych środków. Łączna kwota to 93 000 000 zł , 

może część 

 z tych środków udałoby się wykorzystać na inwestycje w Straży Miejskiej. 

 

      Wobec braku kolejnych 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 2019 rok - druk nr 226/2020. 

 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



4 

 

 

Ad pkt 4 - 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 mieszkanki dotyczące uciążliwości związanych z działalnością klubu. 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 

 
                                                                                            Przewodniczący 

 

                                                                                 Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

 
                                                                                                    Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                

 

 


