
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.7.2021 

Protokół nr 30/XI/2021 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 23 listopada 2021 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. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 29/XI/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.   

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 

299/2021 w zakresie następujących komórek organizacyjnych miasta: Straży Miejskiej, 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydziału Budżetu oraz 

odnośnie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: Biura Inżyniera Miasta, 

Zarządu Dróg i Transportu oraz  Zarządu Inwestycji Miejskich. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 300/2021 w zakresie merytorycznego 

zainteresowania Komisji. 

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

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak  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. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 29/XI/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.   

Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok – 

druk nr 299/2021 w zakresie następujących komórek organizacyjnych miasta: Straży 

Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydziału Budżetu oraz 

odnośnie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: Biura Inżyniera Miasta, Zarządu 

Dróg i Transportu oraz  Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poprosił o przedstawienie 

planowanych dochodów i wydatków w zakresie działania Komisji w odniesieniu do  

poszczególnych służb: 

- Straży Miejskiej,  

- Biura Inżyniera Miasta,  

- Wydziału Budżetu  

- Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

- Zarządu Dróg i Transportu             

- Zarządu Inwestycji Miejskich. 
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Straż Miejska  

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Straży Miejskiej 

przedstawił  Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych p. Wojciech Płoszaj  – załącznik  

nr 5  do niniejszego protokołu  

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał o liczbę etatów w Straży Miejskiej . 

 

Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych p. Wojciech Płoszaj: na 12 listopada liczba etatów 

wyniosła 419 w tym 350 strażników. 

 

Radny p. Maciej Rakowski zapytał: jak ta obecna liczba strażników ma się do najwyższej jaką 

mieliśmy?  

 

Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych p. Wojciech Płoszaj: najwyższa liczba strażników 

to było 506 etatów. 

 

Radny p. Maciej Rakowski: Z czego bierze się redukcja etatów  Straży Miejskiej ? 

 

Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych p. Wojciech Płoszaj: Redukcja etatów wynika 

 z rynku pracy. Część osób odeszła do innych służb, do innych sektorów. W tym roku Straż 

ogłosiła dwa nabory. Zgłosiło się 10 kandydatów, zatrudniono 2.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Wiemy jak wygląda sektor sfery budżetowej. 

Wiemy, że to nie jest najlepiej opłacana grupa zawodowa pomimo, że mieszkańcy mają bardzo 

duże oczekiwania wobec urzędników i strażników.  

 

Radny p. Maciej Rakowski: Wypowiedź p. Komendanta nie nastraja optymistycznie. 

Kandydatów jest mało, nie spełniają oczekiwań, jest drenaż do innych służb mundurowych. My 

musimy sobie uzmysłowić, że to wszystko jest nasza wina. My tak prowadzimy politykę 

finansową w zakresie środków na bezpieczeństwo, że mamy do czynienia z takim stanem. 

Jeżeli płacilibyśmy naszym strażnikom lepiej to moglibyśmy tak zdecydowanie nie przegrywać 

w wyścigu o dobre kadry z Policją i innymi służbami. My jako  władze miasta konsekwentnie  
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od lat prowadzimy taką politykę, że finansowo dusimy Straż Miejską jednocześnie z pieniędzy 

samorządowych  finansujemy jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo sektora rządowego. 

Pieniądze są tylko źle je wydajemy. Nie chodzi o to, żeby jakieś służby dyskryminować tylko 

niech każdy odpowiada za swoje. Straż Miejska nie otrzymuje transferów ze strony 

administracji rządowej, my też nie musimy z budżetu gminy transferować środków do innych 

służb.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Nie do końca zgodzę się. Ze środków 

przekazywanych Policji nie bylibyśmy w stanie zapewnić godziwych podwyżek strażnikom 

miejskim. Problemem jest też sam status strażników miejskich. Zła też jest ustawa o strażach 

gminnych. Dobrze byłoby, aby Straż Miejska miała takie same uprawnienia  jak policjanci,  

także emerytalne i zdrowotne myślę, że więcej byłoby chętnych do pracy. 

 

Radny p. Bogusław Hubert zapytał czy są rozważane podwyżki dla strażników w związku  

z oszczędnościami z wolnych etatów. 

 

Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych p. Wojciech Płoszaj: W tym roku, dzięki 

staraniom Komendanta strażnicy uzyskali podwyżki. 

 

Radna p. Antonina Majchrzak zapytała jaki procent strażników został oddelegowany pod 

władzę Wojewody?  

 

Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych p. Wojciech Płoszaj: dziennie około 30 

strażników. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: doprecyzowując, p. radna Majchrzak 

zadała pytanie związane z podległością służbową strażników miejskich pod Wojewodę – to jest 

błędne myślenie ponieważ Wojewoda nie może bezpośrednio wydawać poleceń strażnikom? 

 

Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych p. Wojciech Płoszaj: jest decyzja Wojewody, że 

Straż Miejska jest oddelegowana do działań w Policji. 
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Wydział  Zarządzania  Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa przedstawił Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski  – załącznik nr 6  do 

niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Wydział Budżetu 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału Budżetu  

przedstawiła Zastępca Dyrektora p. Sylwia Jakiel – załącznik nr 7  do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał: czy mamy rezerwę, która byłaby 

przeznaczona na dofinansowanie zadań  Policji?  

 

Zastępca Dyrektora p. Sylwia Jakiel opowiedziała, że nie.  

 

Zarząd Inwestycji Miejskich 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu Inwestycji 

Miejskich  przedstawiła Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska-Wójcik – załącznik nr 8  do 

niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Zarząd Dróg i Transportu 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu Dróg  

i Transportu  przedstawił Zastępca Dyrektora p. Tomasz Grzegorczyk – załącznik nr 9  do 

niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: jakie są koszty oświetlenia miasta 

 w porównaniu z rokiem ubiegłym? Jak pan ocenia zabezpieczenie środków na odbudowę 

oznakowania poziomowego i wymianę oznakowania pionowego? 

 

Zastępca Dyrektora p. Sławomir Niżnikowski: Wydatki na energię elektryczną na etapie 

tworzenia budżetu wskazują na wyższą kwotę niż kwota obecnie przyjęta czyli 22 000 000 zł.  

O dodatkowe środki będziemy występowali w trakcie roku.  

 

Zastępca Dyrektora p. Tomasz Grzegorczyk: Jeżeli chodzi o oznakowanie, dotychczasowa 

praktyka pokazywała, że środki zabezpieczone w budżecie były wystarczające do realizacji tych 

prac. W przyszłym roku może wystąpić sytuacja, że przyjdziemy do państwa i będziemy prosić 

o zwiększenie bo będziemy przygotowywać nowe postepowanie przetargowe na oznakowanie 

pionowe. 

 

Biuro Inżyniera Miasta  

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Biura Inżyniera Miasta  

przedstawił Zastępca Dyrektora p. Marcin Nowak – załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt uchwały 

 w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok  - druk nr 299/2021  w zakresie merytorycznego 

zainteresowania Komisji. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Ad pkt.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 300/2021 w zakresie merytorycznego 

zainteresowania Komisji. 
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Zastępca Dyrektora p. Sylwia Jakiel poinformowała, że Wydział Budżetu nie realizuje zadań 

dotyczących Komisji 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 

300/2021 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.. 

 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

W ramach spraw różnych radna p. Joanna Budzińska zgłosiła sprawę handlu na rogu ul. 

Narutowicza i ul. Kopcińskiego.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak podziękował za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła                                                Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Kaźmierczyk              Tomasz Kacprzak 

 

 


