
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.8.2022 

Protokół nr 39/XI/2022 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 22 listopada 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   8 radnych 

nieobecnych  -   0 radnych 

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: 

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 38/IX/2022 z dnia 6 września 2022 r.   

3. Przyjęcie projektu uchwały Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej  

w Łodzi w  sprawie trybu zdalnego obradowania Komisji.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska  powitała obecnych on-line  radnych, 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 38/IX/2021 z dnia 6 września 2022  r.   

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie projektu uchwały Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej 

w Łodzi   w  sprawie trybu zdalnego obradowania Komisji.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska omówiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska zgłosiła poprawkę w § 1. 

§ 1. Komisja Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi postanawia obradować  

w trybie zdalnym, zastępuje się zapisem w poniższym brzmieniu: 

§ 1. Komisja Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi dopuszcza obradowanie  

 w trybie zdalnym. 

Taką zmianę przyjęła na ostatnim posiedzeniu także Komisja Kultury w uzgodnieniu  

z mecenasem p. Gajewskim.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1. 

1. Informacja na temat zgłaszanych kradzieży samochodów i akcesoriów z nich 

pochodzących wraz z informacją dotyczącą działań prewencyjnych Policji i Straży 

Miejskiej. 
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Nie wniesiono uwag.  

 

Ad pkt 4. Informacja na temat zgłaszanych kradzieży samochodów i akcesoriów  

z nich pochodzących wraz z informacją dotyczącą działań prewencyjnych Policji 

 i Straży Miejskiej. 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: obszar ochrony mienia i kradzieże jest to 

obszar działalności policji.  

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Wojciech Malarczyk: zgodnie ze 

strategią Komendanta Miejskiego Policji prowadzona jest analiza kradzieży samochodów.  

Dynamika kształtuje się na poziomie 86%. W tym roku od stycznia do końca października  

skradziono 246 pojazdów czyli  o 39 aut mniej  niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 

Śródmieściu odnotowano 13 kradzieży na Bałutach – 83, na Polesiu – 56, na Widzewie – 44, 

na Górnej- 50. Działania podejmowane przez pion operacyjny i pion prewencyjny policji 

przyczyniają się do zmniejszenia kradzieży samochodów w porównaniu z poprzednimi latami. 

Jednym z działań podejmowanych przez policję jest wieczorna  kontrola pojazdów 

wyjeżdżających z parkingów niestrzeżonych przy blokach, która pozwoliła na osiągnięcie 

takiej dynamiki.  

Radny p. Kamil Deptuła: ile aut zostało znalezionych ? 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Wojciech Malarczyk: na 246 kradzieży 

znaleziono 59 aut.  

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska poprosiła o przedstawienie danych 

dotyczących kradzieży akcesoriów samochodowych. 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Wojciech Malarczyk: największym 

problemem jest kradzież katalizatorów. Od stycznia do października odnotowano 407 

kradzieży katalizatorów z różnych marek samochodów. Jest to o 120 katalizatorów więcej niż 

w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największą ilość kradzieży odnotowano w dzielnicy 

Widzew. Zatrzymano 62 sprawców. Współpracujemy ze Strażą Miejską. Sama kradzież 

katalizatorów trwa około 3 minut. Często mieszkańcy twierdzą, że słyszeli hałas przy 

samochodzie i zadzwonili dopiero po fakcie. Dla nas jest to niezrozumiałe. Powinno się 

dzwonić  w momencie kiedy czyn następuje a nie po jego popełnieniu. Stąd utrudniona jest dla 

nas rola zatrzymania sprawców na gorącym uczynku.   
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Radny p. Maciej Rakowski: pozwolę podzielić się uwagą. Pan wskazał, że ludzie nie 

wiadomo dlaczego nie zgłaszają, że coś się dzieje przy ich samochodzie to ja proponuję 

zadzwonić na numer 112 i sprawdzić jaka będzie  reakcja i czy faktycznie przyjedzie radiowóz. 

Radny p. Bogusław Hubert: może trzeba ustalić co dzieje się ze skradzionymi katalizatorami 

i może w taki sposób zapobiegać kradzieżom nie dopuszczając do dalszego ich obrotu. 

Utrudnianie sprzedaży kradzionych części można potraktować jako profilaktykę.  

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Wojciech Malarczyk: trudno mi 

powiedzieć, czy jest to możliwe ponieważ my nie prowadzimy nadzoru nad punktami skupu 

złomu. Nie wydajemy koncesji ani licencji na ich prowadzenie. Punkt skupu złomu jak sama 

nazwa wskazuje skupuje wszystko co metalowe. 

Radny p. Bogusław Hubert: a punkt skupu katalizatorów? 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Wojciech Malarczyk: nie ma czegoś 

takiego. Punkt skupu złomu przyjmuje katalizatory. Z tego co wiem, właściciele punktów skupu 

złomu mają obowiązek wylegitymować osobę dostarczającą  towar. Ta osoba nie musi 

powiedzieć skąd ma  katalizator.  Dzięki prowadzonej ewidencji przez właścicieli punktów 

skupu złomu,  udało się nam kilka spraw zrealizować pozytywnie. Na podstawie list, 

oświadczeń mieliśmy wiedzę z kim mamy do czynienia. Według mnie przepisy, które mówią 

o działalności skupów złomu nie zezwalają na nieprzyjmowanie katalizatorów. 

 Radny p. Bogusław Hubert : może warto powalczyć o to, aby takie procedury skupowe 

dotyczące katalizatorów pojawiły się jako obowiązujące bo inaczej będzie to walka 

 z wiatrakami.  

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Wojciech Malarczyk: kiedyś uchwałą 

Rady Miejskiej była podjęta decyzja odnośnie działalności skupów złomu 

 i wtedy były narzucone pewne restrykcje. Nie wiem, czy to obowiązuje. Rzeczywiście jest 

punkt skupu katalizatorów przy ul. Niciarnianej, ale podejrzewam, że działa na zasadzie punktu 

złomu. Prowadzący skup bierze oświadczenie od osoby, która przyniosła towar, ale bez 

przepisów ciężko będzie ukrócić skup tego typu rzeczy. 

Radny p. Maciej Rakowski: Trochę mnie zaniepokoiła wypowiedź pana reprezentującego 

policję. Potem pan to skorygował.  Ja po tym jak pan powiedział, że nie ma skupów 

katalizatorów wpisałem do Internetu skup katalizatorów w Łodzi i od razu wyskoczyły dwie 

firmy. Jeżeli policja nie wie o istnieniu wyspecjalizowanych w rej dziedzinie  jednostek to 
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pewnie trudno coś tam znaleźć.  Tu nie chodzi o działalność oficjalną, przecież policja ma swoje 

metody operacyjne do ścigania tego rodzaju przestępstw, tylko tym trzeba się zająć,  

a niezależnie od tego myśleć nad nowelizacją przepisów. Nie wszystko możemy zrobić na 

forum Rady Miejskiej. Zaręczam Państwu , że jakby na katalizatorze była nalepiona tęczowa 

Matka Boska to policja znalazłaby w ciągu dwóch dni, gdzie ten katalizator został sprzedany  

i przez kogo. Są zadania ważniejsze i mniej ważne. 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Wojciech Malarczyk: Trudno jest mi 

się odnieść do pana wypowiedzi.  Była dość złośliwa, nie wiem dlaczego. Cieszę się, że pan 

potrafi korzystać z Internetu. Czasami nie potrzeba policji wystarczy poszukać  w Internecie.  

Radny p. Maciej Rakowski: Teraz pan mnie zdumiał odpowiedzią- niech pan powie 

łodzianom, którym ukradli katalizator że mogą sobie poszukać w Internecie. To wystąpienie 

warto byłoby upowszechnić.  

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Wojciech Malarczyk: uważam, że  pana 

wypowiedz do policji była trochę nie na miejscu. Ja tylko powiedziałem,  

że w Internecie można znaleźć punkty skupu. Jeśli ktoś umie szukać to niepotrzebnie pyta 

policję.  

Radny p. Radosław Marzec: prosiłbym, aby pani reagowała na bieżąco przy wypowiedziach 

radnych bo wydaje mi się, że dużą niestosownością jest ze strony radnego, aby do  kwestii walki 

o bezpieczeństwo w naszym mieście dołączać aspekt religijny. Jest to  wysoce niestosowne.  

Radny p. Kamil Deptuła: co do uwagi p. radnego Rakowskiego dotyczącej tęczowej Matki 

Boskiej na katalizatorze – panie komendancie nie ma pan łatwej roli, my wszyscy widzimy co 

policja robi w dzisiejszych czasach. Ja osobiście nie jestem zadowolony  

z pracy policji. Uważam, że środki osobowe i finansowe idą na niewłaściwe cele. I to państwo 

jako kierownictwo odpowiadacie za to. Odnośnie pracy policji, przypomniało mi się, pierwszy 

protest przeciwko łamaniu Konstytucji w Warszawie, zaparkowałem samochód przy 

radiowozie i okazało się, że dostałem mandant w wysokości 50 zł bo było to niewłaściwe 

miejsce do parkowania. Rzeczywiście było to niewłaściwe miejsce zasugerowałem się, że skoro 

radiowóz stoi to ja też mogę. Pamiętam rozmowę z moim dzielnicowym, który w toku 

postepowania miał przeprowadzić jakieś czynności i powiedział: nigdy tyle razy za taką sprawą 

nie latałem,  jak za doręczeniem panu dokumentów związanych z postępowaniem dotyczącym 

niewłaściwego parkowania w trakcie protestu. Teza, że przykładacie państwo większą rolę do 

szukania, gnębienia jakiś konkretnych osób, opozycji lub osób które w sposób niewłaściwy lub 
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właściwy obchodzą się z symbolami religijnymi - ja jestem ofiarą państwa działania. Odnośnie 

kradzieży katalizatorów, jeśli państwo skupiacie się na gnębieniu opozycji to nie macie czasu 

na szukanie winnych tego typu wykroczeń. Ostatnio byłem w innych miastach, gdzie widziałem 

liczne patrole piesze policji, w Łodzi takich patroli nie widzę. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: p. Deptuła czuje się ofiarą działań 

policji. Takich ofiar jest pewnie więcej, takich co przekraczają prędkość, tych co łamią przepisy 

ruchu drogowego. Postawił pan samochód na zakazie i dziwi się pan, że dostał pan mandat. 

Radny p. Kamil Deptuła: ofiarą stałem się dlatego, że państwo polskie zaangażowało 

niewspółmiernie dużo środków w to, aby ten mandat 50 zł wyjaśnić, a nie zajmuje się innymi 

rzeczami. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: takich ofiar jest pewnie więcej, takich 

co przekraczają prędkość, tych co łamią przepisy ruchu drogowego, ja chciałbym aby policja 

reagowała na takie wykroczenia tak samo jak Straż Miejska. Jeśli chodzi o mniej patroli Policji,  

jak rozmawialiśmy na Komisji Ładu o służbie ponadnormatywnej, czyli o dodatkowych 

patrolach to niestety te środki zmniejszyliśmy do kwot minimalnych i proszę się nie dziwić, że 

tych patroli jest mniej.  

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska: mam pytanie do przedstawiciela policji, czy 

w związku z tym, że w śródmieściu jest najmniej kradzieży mam rozumieć, że w tej dzielnicy 

jest najwięcej patroli? 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Wojciech Malarczyk: na dzisiejszym 

posiedzeniu rozmawiamy o kradzieżach pojazdów i katalizatorów. Ja nie powiedziałem, że jest 

najmniej przestępstw. W śródmieściu jak na taką małą dzielnicę tych przestępstw jest 

relatywnie dużo. W śródmieściu nasycenie patrolami Policji i Straży Miejskiej jest największe. 

Dużą zasługą w wykrywaniu przestępstw i ich ograniczeniu  odgrywa monitoring miejski. 

Przysłuchuję się obradom, zapraszacie państwo osoby spoza Rady na Komisje i takie 

złośliwości i wywody uważam trochę nie na miejscu. Jeżeli chcemy oceniać pracę policji to 

oceniajmy pracę łódzkiej policji. 

Radny p. Maciej Rakowski: ja akurat mówiłem o sprawach łódzkich, związanych  

z katalizatorami.. Mam wrażenie, że p. Deptuła przywołał sytuację, która miała miejsce na 

pl. Dąbrowskiego w Łodzi, a potem mówił o doręczaniu wezwania przez dzielnicowego w 

Łodzi. Funkcjonariusz, który zajmował się bieganiem z doręczeniem w określonej sprawie, 
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które pewnie miała mniejszą wagę niż kradzież katalizatora.  Wiem, że pan nie może się z nami 

zgodzić, przyjmuję do wiadomości pańskie spojrzenie. Często jest problem z policją, że trudno 

dostrzec uchybienia po własnej stronie. Można zareagować krytycznie do głosu p. Deptuły lub 

próbować wyjaśnić sytuację, kiedy zdarzyła się sytuacja z rannym człowiekiem. En block 

uznajemy, że radny bredzi i pan się czuje atakowany. Szczególnie zaskoczyło mnie 

przypomnienie przez p. Komendanta, że pan jest tu gościem, przyjął pan zaproszenie i w 

zasadzie w ogóle pana może tu nie być. Przypominam tylko, że państwo jako goście zwracacie 

się do miasta regularnie o dofinansowanie i otrzymujecie. Pan chyba nie jest gościem, który 

przyszedł łaskawie  odpowiedzieć na pytania, tylko zgłasza się pan do organu, który państwa 

współfinansuje choć nie musi.  

Radny p. Kamil Deptuła: musze się zgodzić z p. Komendantem ponieważ może trochę za 

daleko zabrnąłem. Pan Komendant jest komendantem łódzkim, a my dywagujemy może na 

tematy trochę szersze. Jest tak jak mówi p. Rakowski. Tematy, które wspominałem dotyczą 

Łodzi. Sprawa mandatu jest sprawą dawną. Chciałem odnieść się do wypowiedzi p. Marca – 

pan policjant był wtedy u mnie kilka razy i był zdziwiony, że w tak błahej sprawie ktoś go 

zmusza do tego, żeby tyle razy chodził do mieszkańca. Jeżeli jest za mało środków w policji  to 

może spróbujmy konstruktywnie wystąpić i poprzeć państwa prośbę o zwiększenie budżetu, bo 

my sami mamy budżet ograniczony na służbę ponadnormatywną natomiast może należy 

zwiększyć środki na służbę normatywną z budżetu państwa.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: jesteśmy radnymi miejskimi, mamy 

największy wpływ na budżet, który sami uchwalamy, nie ograniczajmy się. Chcemy przekazać 

większe środki, chcemy żeby było więcej patroli- zróbmy to.  Wróćmy do poziomu 

przekazywania środków na służbę ponadnormatywną, która była w poprzednich latach. Nie 

dzielmy budżetem centralnym, na który nie mamy wpływu.  

Radny p. Bogusław Hubert: wracając do tematu katalizatorów- czy jest możliwość, aby 

policja, Straż Miejska, radni mogli zawalczyć o przepisy umożliwiające lub usprawniające 

kontrolę działań związanych z obrotem katalizatorów.  

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska: jestem jak najbardziej za. To zapytanie 

skonsultujemy z Biurem Prawnym. I jak będzie możliwość to jako radni ponad podziałami 

stworzymy taką uchwałę. Pismo do Biura Prawnego stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: jestem przekonany, że gdybyśmy otrzymali 

odpowiednie uregulowania prawne, jesteśmy w stanie powtórzyć sukces dotyczący kradzieży 

kratek i włazów.  

 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 

 w dniu 29 listopada 2022 r.  

Przedmiotem obrad będzie projekt budżetu miasta na 2023 r.  

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska podziękowała za udział w obradach  

i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła                                                           Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Kaźmierczyk         Joanna Budzińska 

 

 

 

 

 


