
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.4.2021 

Protokół nr 27/X/2021 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 19 października 2021 r.  

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   7 radnych 

nieobecnych  -    1  

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. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 26/VI/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.   

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2021 rok – druk nr 271/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 272/2021. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak  poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji  

p. Radosława Marca o poprowadzenie obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec powitał obecnych on-line  radnych, 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono 

Porządek został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 26/VI/21  z dnia 22 czerwca 2021 r.   

Wiceprzewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 271/2021. 

p.o. Kierownika Oddziału ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu Wydział Budżetu 

p. Piotr Lewandowski omówił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 272/2021. 

p.o. Kierownika Oddziału ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu Wydział Budżetu 

p. Piotr Lewandowski omówił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

 

Faza pytań i dyskusji.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Jeśli chodzi o wynajem samochodów – 

jaką liczbę samochodów chcemy wynająć ze Straży Miejskiej i jakie to będą wyjazdy? 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: Będzie to 15 radiowozów marki KIA Ceed 

przystosowanych do potrzeb Straży Miejskiej. Użytkowany przez nas tabor generuje ogromne 

koszty napraw, wymiany części. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: czy wśród tych pojazdów będą również 

wozy specjalistyczne? 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: To będą tylko pojazdy służące się do 

przemieszczani się. Nie będą to wozy do przewozu osób nietrzeźwych i transportu zwierząt. 

Żadna firma nie udostępniła by nam specjalistycznych radiowozów w formie 

długoterminowego wynajmu gdyż po okresie wynajmu byłyby one dla formy wynajmującej 

nieużyteczne. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Rozumiem, że jeśli chodzi o pojazdy 

specjalistyczne to wchodzi w grę tylko zakup. 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: Na pewno w niedługim czasie będę prosił 

Państwa Radnych, Panią Prezydent i Skarbnika  o zakup nowych specjalistycznych 

radiowozów. Jakość taboru przekłada się na jakość pracy.  

 

Przewodniczenie Komisji objął Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw”  i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 5. Sprawy  wniesione i wolne wnioski.  

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak  poinformował, że kolejne posiedzenie 

Komisji odbędzie się 26 października 2021 r.  i będzie poświęcone nielegalnemu handlowi 

wokół targowiska Dolna-Ceglana.  Komisja zapozna się również z informacją na temat 

egzekwowania obowiązku noszenia maseczek w pojazdach transportu zbiorowego.  

Na prośbę radnego p. Bogusław Huberta Komisja wysłucha także informacji  Straży Miejskiej 

na temat działań antysmogowych.  

 

Innych spraw  nie wniesiono.   

Przewodniczący Komisji podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła                                                Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Kaźmierczyk              Tomasz Kacprzak 

 


