
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.2.2021 
Protokół nr 25/V/2021 

 
posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 4 maja 2021  r. 

  
posiedzenie on-line 

 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   8 radnych  
 
nieobecnych  -   0  
        
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i nr 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 24/II/21 z dnia 2 lutego 2021 r.  

3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2020 rok – druk 

nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 

druk nr 94/2021. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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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. 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Radni przez aklamację przyjęli porządek obrad posiedzenia.  

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr protokołu nr 24/II/20 z dnia 2 lutego 2021 r.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół został dostarczony radnym za 

pośrednictwem Aktówki. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr 24/II/2020 z dnia 2 lutego2021 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 

 

Ad pkt 3 - Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2020 rok 

– druk nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji 

     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  

Zarządu Inwestycji Miejskich. 

 

Dyrektor Biura Inżyniera Miasta p. Maciej Formański poinformował, że  Biuro nie 

prowadzi działań inwestycyjnych i nie posiada dochodów w zakresie merytorycznych 

zainteresowań Komisji.  
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Dochody i wydatki realizowane przez Straż Miejską przedstawił  p.o. Komendanta p. 

Patryk Polit: Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 36 115 392 zł. Po 

zmianach – 37 132 165 zł i jego realizacja wyniosła 97,93%. Najwięcej kosztów pochłonęło 

utrzymanie jednostki i wynagrodzenia strażników. Wydatki miasta Łodzi na realizację zadań  

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 550 000 zł i zostały 

zrealizowane  w 99,85%. W ramach pomocy społecznej i ochrony zdrowia uruchomiliśmy 

Miejski Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie 

wyniosło 88% planu po zmianach. Ogółem wykonanie dotyczące środków z budżetu 

obywatelskiego wyniosło 94,65% w kwocie 191 000 zł. W ramach projektów z budżetu 

obywatelskiego realizowaliśmy zadania Animal Patrol na ratunek zwierzętom na  kwotę 

120 000 zł. Zadanie zostało wykonane  

w 99,84% a środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla funkcjonariuszy oraz służby 

ponadnormatywne. Na system monitoringu osiedlowego Bezpieczne Osiedle zostało 

przeznaczonych 1000 zł  a wydano 700 zł, na zadanie Bezpieczny Park Podolski zostało 

przeznaczonych 1000 zł, realizacja – 74% monitoring bezpieczeństwa na Kozinach- 1000 zł , 

realizacja – 75%, monitoring w Pasażu Abramowskiego- 3000 zł , realizacja w 40,12%. 

Projekt Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka w kwocie 20 000 zł  wykonano  

w 99,94%. Rewitalizacja Uroczyska Lublinek  w kwocie 30 000 zł wykonano w 75%. Zakup 

samochodu pogotowia interwencyjnego dla Domu Małego Dziecka – 15 000 zł , wykonano  

w 99,93%. 

 

Wydatki realizowane przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa omówił 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski. Wydatki bieżące – zapewnienie gotowości 

bojowej dla druhów OSP- 842 449 zł – wykonanie w 94%. Wydatki bieżące pochodzące  

z budżetu obywatelskiego Starego Złotna i oddziału ratownictwa wodnego na zakup sprzętu – 

68 000 wykorzystana w całości. Środki dla Komendy Miejskiej Policji na służbę obchodowa 

w związku z pandemią – 199 900 zł  wykonane w całości. Zadania powiatu wykonano w 

89%, zarzadzanie kryzysowe tzw. powodziówka- 84%. Jeżeli chodzi o zadania zlecone 

wykonano w 100%. Pojawiła się w tym roku nowa pozycja – dotacja w wysokości 971 311 zł 

z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem 

COVID-u, zadanie wykonane zostało w 99%. Wydatki związane z porozumieniami – 42386 

zł wykonano w 100%. Wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne dla druhów OSP- 92 750 zł 

– 99%, środki dla OSP pochodzące z budżetu obywatelskiego- 943 134 zł wykonano w  74% 

na koniec roku.  w całości wykonano 26 stycznia 2021 r.  
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Radny p. Kamil Deptuła: Wspominał pan o działaniach obchodowych Policji związanych  

COVID- 19. Chciałem zapytać co Policja w ramach przeznaczonej kwoty wykonała? 

 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski zobowiązał się do przygotowania informacji na 

piśmie. 

 

Dochody i wydatki Zarządu Dróg i Transportu przedstawił p.o. Zastępcy Dyrektora 

 p. Tomasz Grzegorczyk: Wydatki związane z bezpieczeństwem są to głównie wydatki 

związane z utrzymaniem dróg zarówno jeśli chodzi o nawierzchnię jak i  oznakowanie 

pionowe i poziome  oraz wydatki na oświetlenie ulic. W kwocie ponad 33 000 000 zł . 

Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań z budżetu obywatelskiego. Były to m.in. 

zdania związane  

z budową chodników, naprawą dróg rowerowych. Kolejne pozycje związane były z remontem 

dróg i innych obiektów. Najważniejszy był remont estakady północnej w ciągu ul. 

Dąbrowskiego w kwocie 8 253 697 zł. Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na 

terenach zarządzanych przez miasto w wysokości 1 050 500 zł. Wydatki związane z 

oznakowaniem dróg – 350 000 zł. Wydatki związane z remontami dróg w tym dróg 

wewnętrznych – 731 461 zł. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych  oraz kwota 2 284 085 zł 

na remonty  dróg gminnych. Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu- 

7 422 614 zł  z czego wydatki związane z oznakowaniem dróg – 4 554 049 zł oraz na remonty 

– 2 697 962 zł. Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem  pojazdów zagrażających 

bezpieczeństwu ruchu. Kwota 70 569 zł to jest kwota za najem parkingu i 575 433 zł. 

 

P.o. Zastępcy Dyrektora  ZDiT p. Marcin Wo źniak: utrzymanie instalacji w 22 obiektach 

tzw. przejściach podziemnych .To było całe oświetlenie uliczne, energia  i bieżące 

utrzymanie.  

 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Chciałbym uzupełnić dane dotyczące 

Państwowej Straży Pożarnej i rozdysponowania rezerw celowych na realizację zadań  

w zakresie zarządzania kryzysowego. Realizacja zadań w zakresie Państwowej Straży 

Pożarnej są to zadania zlecone. Funkcjonowanie Komendy PSP jest finansowane z dotacji. 

Wydatki finansowane z dotacji znajdują się na stronie 825-827. Plan po zmianach kształtował 

się na poziomie 78 109 763 zł , wykonanie w 93%. Wydatki na zadania bieżące znajdują się 
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na stronie 321. Kwota 130 000 zł została przeznaczona na zakup środków dezynfekujących, 

odzieży ochronnej, termometrów, zestawy do pomp ciśnieniowych, laptopy. Są to środki 

przeznaczone z budżetu miasta. Wydatki majątkowe w kwocie 400 000 zł zostały wydane w 

100%. Zakupiono trzy samochody specjalne kwatermistrzowskie oraz zestaw do ochrony. 

Rezerwy  

z zakresu zarządzania kryzysowego w dużej części zostały przeznaczone na walkę z 

pandemią. Pierwotna cześć opiewała na kwotę 11 480 179 zł . Część z tej rezerwy z uwagi na 

potrzeby bieżące została przerzucona do rezerwy bieżącej w wysokości 10 500 000 zł. Plan 

po zmianach wyniósł 887 429 zł. Rezerwa z zakresu wydatków bieżących wyniosła 1 775 000 

zł dodatkowe 10 000 000 zł w trakcie roku zostały zwiększone środki z tej rezerwy przede 

wszystkim na zakupy związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID  dla jednostek 

budżetowych. Ostatecznie nierozdysponowana została kwota w wysokości 1 791 194 zł. 

 

Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska-Wójcik: Wydatki 

poniesione przez Zarząd Inwestycji Miejskich stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Jeśli 

chodzi o wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach, systemowo 

wypracowaliśmy akcje i reakcje. Otrzymujemy zadanie i staramy się dobrze je realizować. 

Szczególnie mogę pochwalić się al. Śmigłego-Rydza. Przerobiliśmy cały budżet, wszystkie 

przeszkody usunęliśmy. Realizacja uprzedza w tej chwili termin umowny czyli październik 

2021 r. Wszystkie elementy drogowe, które otrzymaliśmy do realizacji zostały zrealizowane 

na poziomie 85%. Wiele projektów przeszło do realizacji na 2021 r. Jesteśmy po dużej części 

ogłoszonych przetargów, wykonawcy są. 

 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Chciałbym dodać informację o zadaniach 

majątkowych, które realizowane są na rzecz bezpieczeństwa na rzecz gospodarki komunalnej. 

Jest to budowa stanowiska garażowego z zapleczem technicznym na terenie OSP Łódź-

Wiskitno. Zadanie zostało wykonane w 100%. Kolejne zrealizowane zadania to projekt 

kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP-Sikawa w kwocie 12 288 zł i 

projekt- Dogodne warunki strażaków, Poprawa bezpieczeństwa wśród mieszkańców- 353 500 

zł. 

 

     Wobec braku kolejnych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. 

– druk nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
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Opinia pozytywna:„za” – 6 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”–1 głos. 

 

 

 

Ad pkt 4 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres  01.01.2020 - 31.12.2020 –
 druk nr 94/2021. 

 

Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Anna Czekała omówiła informację w części 

merytorycznego zainteresowania Komisji. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Pytań nie zgłoszono.  

Brak głosów w dyskusji. 

Komisja zapoznała się z Informacją o stanie mienia komunalnego.   

Ad pkt 5 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

posiedzeniami zostały dostarczone członkom Komisji za pośrednictwem Aktówki. 

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Łodzi w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. 

2. Pismo dotyczące śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy 

Straży Miejskiej.  

3. Sprawozdanie roczne z działalności Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz 

informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 rok.  

W ramach spraw różnych radny p. Kamil Deptuła: powiedział:  Mam takie poczucie że nikt 

naszego miasta nie patroluje. Nie widzę na ulicach oznakowanych pojazdów Policji ani 

patroli pieszych. Myślę, że warto w najbliższym czasie pochylić się nad tym tematem. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: mam pytanie do Komendanta Straży 

Miejskiej- kiedy Wojewoda Łódzki zwolni Straż Miejską z działań zleconych Straży 

w związku z pandemią? 

 

P.o. Komendanta Straży Miejskiej p. Patryk Polit: na dzisiaj nie posiadam takiej 

informacji.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Chciałem się odnieść do wypowiedzi 

 p. Deptuły – jeśli moglibyśmy uzupełnić informację na  posiedzenie Komisji podczas którego 

będziemy się zajmować tym tematem o dane jakie środki  miasto Łódź przekazywało  

w ostatnich 10 latach na służbę ponadnormatywną. Chciałem jeszcze zapytać Komendanta 

Straży Miejskiej, czy planuje jeszcze brać udział w politycznych konferencjach? Jako 

funkcjonariusz publiczny powinien wstrzymać się od kwestii politycznych i szukać innych 

kontaktów z Wojewodą.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: nie przypominam sobie, żeby pan 

Komendant brał udział w jakiejkolwiek konferencji politycznej. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Konferencja Przewodniczącego Rady 

Miejskiej p. Gołaszewskiego, gdzie pan Komendant apelował do Wojewody Łódzkiego. 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit : Moim zamiarem nie było branie udziału 

 w konferencji politycznej. Konferencja dotyczyła udziału moich funkcjonariuszy   

w działaniach związanych z kontrolą lokali gastronomicznych. Najnowsze orzecznictwo 

sądów stawia pod znakiem zapytania legalność tych działań. Jestem odpowiedzialny za 

swoich ludzi, nie biorę udziału w polityce bo nie taka jest moja funkcja ale odpowiadam za 

swoich funkcjonariuszy, za to co robią, za ich działania, za ich bezpieczeństwo i za to, żeby 

działali  

w ramach obowiązującego prawa. Jeśli chodzi o inne sposoby kontaktu z Wojewodą – 

informuję pana, że  takie sposoby zostały wdrożone. Skierowałem na ręce pana Wojewody 

pismo z prośbą o to, aby pozwolił nam wrócić do realizacji zadań gminy chociażby w świetle 

zmniejszających się obostrzeń.    

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak:  chciałbym przypomnieć, że p. radny 

Deptuła mówił  o patrolach policyjnych. Policja patroluje ulice nie w ramach służby 

ponadnormatywnej czyli po pracy tylko  w ramach służby normatywnej za pieniądze z 

budżetu państwa na które wszyscy się składamy w ramach naszych podatków. To jest główna 

sprawa Policji ale nie to co robi Policja po godzinach. Myślę, że z Komendantem Policji 

będziemy mogli też porozmawiać o tym jak wyglądają patrole ponadnormatywne, 

wykonywane poza grafikiem pracy policjantów za które płaci miasto Łódź. 



8 

 

 

Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  
 

                                                                                                      Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 
                                                                                                  Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
Joanna Kaźmierczyk                                                                
 
 
 
 


