
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.9.2022 

Protokół nr 40/XI/2022 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 29 listopada 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   6 radnych 

nieobecnych  -    2 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 

277/2022 w zakresie następujących komórek organizacyjnych miasta: Straży Miejskiej, 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydziału Budżetu oraz 

odnośnie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: Zarząd Dróg i Transportu. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Łodzi na lata 2023-2050 – druk nr 278/2022. 

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. 
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Następnie Przewodnicząca poinformowała, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1. 

1. Informacja na temat organizacji ruchu w mieście podczas szczytu Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Łodzi.  

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

 

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja na temat organizacji ruchu w mieście podczas szczytu Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Łodzi.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 

277/2022 w zakresie następujących komórek organizacyjnych miasta: Straży Miejskiej, 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydziału Budżetu oraz 

odnośnie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: Zarząd Dróg i Transportu. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Łodzi na lata 2023-2050 – druk nr 278/2022. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po zmianach. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 2. Informacja na temat organizacji ruchu w mieście podczas szczytu Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Łodzi.  

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Wojciech Malarczyk poinformował, że 

w  dniach 30 listopada - 2 grudnia 2022 r. w Łodzi odbędzie się  szczyt Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Szefowie dyplomacji krajów członkowskich OBWE 

będą dyskutować w gmachu EC1 przy ul. Targowej oraz salach konferencyjnych dworca Łódź 

Fabryczna. 

Organizacja tak ważnej międzynarodowej imprezy będzie wiązała się ze zmianami  

i utrudnieniami w ruchu, które dotkną dużą część miasta, szczególnie w godzinach porannych 

od 7.00-10.00. Najwięcej z nich musimy się spodziewać w okolicach EC1 i wspomnianego 

dworca. Pierwsze utrudnienia pojawią się 30 listopada w godzinach popołudniowych. Trasy 

przejazdu delegacji ze względów bezpieczeństwa nie mogą zostać upublicznione.  
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Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: Będziemy współpracować z Policją pod 

nadzorem Służb Bezpieczeństwa Państwa.  

Kierownik Działu Nadzoru Ruchu MPK p. Dariusz Lipiec: Mamy wskazane linie objazdu 

dla linii tramwajowych i autobusowych, które przebiegają w sąsiedztwie kwartału ulic wokół  

Dworca Fabrycznego i EC1. Będziemy dostosowywać się na bieżąco do dyspozycji Policji.  Na 

podstawie dyspozycji SOP i Policji wskazaliśmy  służby techniczne MPK gotowe w tym czasie 

do działań. Będą one stacjonowały na ul. Tramwajowej. 

Zastępca Dyrektora p. Michał Gogolewski Oddział Zarzadzania Ruchem na Drogach 

Biuro Inżyniera Miasta: Od 30 listopada można spodziewać się utrudnień w ruchu na ciągach 

głównych prowadzących do centrum z lotniska i z węzłów autostradowych obsługujących 

miasto. W godzinach popołudniowych utrudnień należy spodziewać się w rejonie  

pl. Dąbrowskiego, będzie zakaz parkowania z wyjątkiem pojazdów obsługujących to 

wydarzenie. 

Od 1do  2 grudnia zamknięta zostanie dla ruchu ul. Sass-Zdort, Trzeba się spodziewać utrudnień 

wynikających z zabezpieczenia  przejazdu kolumn w rejonie EC1, ul. Tuwima  i ul. Targowej 

 Należy bacznie przyglądać się znakom, bo omyłkowe zaparkowanie w miejscach wyłączonych 

z ruchu, skutkować będzie odholowaniem pojazdu. 

Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk: Trzeba się 

przygotować, że 1 i 2 grudnia w godzinach popołudniowych na  ul. Kilińskiego pomiędzy ul. 

Hass a ul. Piłsudskiego nie będzie przejezdna. Zostały przygotowane trasy objazdowe przez ul. 

Kopcińskiego. 

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska: Mam pytanie do Komendanta p. Polita, czy 

w związku z szczytem OBWE będzie więcej pieszych patroli Straży Miejskiej ? 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: Patrole będą mieszane, także w formie 

zmotoryzowanej. 

Radny p. Maciej Rakowski: Nie ma pretensji do Straży Miejskiej czy Policji, że nie chcą 

ujawnić tras ani szczegółów bo to jest istota tego typu przedsięwzięcia, ale niepokoją mnie dwie 

rzeczy. Brakuje mi jednoznacznej decyzji, że jest absolutny priorytet dla komunikacji 

publicznej. Przy takich utrudnieniach ruchu, to nie będą chwilowe utrudnienia, tylko centrum 

będzie sparaliżowane. Jeżeli zakładamy, że będzie sparaliżowane, to być może należałoby 

rozważyć wyłączenie całego sektora z ruchu pojazdów i wprowadzenie wyłączności 

komunikacji publicznej, bo wtedy sobie poradzimy z obsługą tego terenu. Druga rzecz, nie do 

końca jestem przekonany, że skuteczna jest polityka informacyjna. Wielu mieszkańców cały 

czas nie wie czego się spodziewać i nic nie wiadomo, że podjęto rozmowy z dużymi 

pracodawcami, instytucjami generującymi duży ruch samochodowy, żeby ograniczyły 

funkcjonowanie. 

Radny p. Tomasz Anielak: czy informacja o czasowym wyłączeniu funkcjonowania 

komunikacji miejskiej będzie umieszczona na przystankach? 

Kierownik Działu Nadzoru Ruchu MPK p. Dariusz Lipiec: aktualnie też są prowadzone 

prace remontowe na ul. Narutowicza w sąsiedztwie pl. Dąbrowskiego. Organizacja ruchu 

pozostaje tam bez zmian. Informacje wiszą. Ekipy przystankowe uzupełniają informacje  dla 

tych linii, które są objęte zmianami. Nasi pasażerowie od ponad tygodnia wiedzą, że 

komunikacja w tym rejonie jest bardzo ograniczona.   
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Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok – 

druk nr 277/2022 w zakresie następujących komórek organizacyjnych miasta: Straży 

Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydziału Budżetu oraz 

odnośnie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: Zarząd Dróg i Transportu. 

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska poprosiła o przedstawienie 

planowanych dochodów i wydatków w zakresie działania Komisji w odniesieniu do  

poszczególnych służb: 

- Straży Miejskiej,  

- Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego i Bezpieczeństwa  

- Wydziału Budżetu  

- Zarządu Dróg i Transportu             

 

Straż Miejska  

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Straży Miejskiej 

przedstawił Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit - załącznik  

nr 6  do niniejszego protokołu  

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. Brak głosów w dyskusji.  

 

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 7  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 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. Sławomir Niżnikowski – załącznik nr 9  do 

niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

 w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok  - druk nr 277/2022  w zakresie merytorycznego 

zainteresowania Komisji. 

Komisja w głosowaniu przy 3 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 2032-2050 – druk nr 278/2022 w zakresie merytorycznego 

zainteresowania Komisji. 

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2032-2050 – druk nr 

278/2021 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

 

Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Nie wniesiono żadnych spraw.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Joanna Budzińska podziękowała za udział w obradach 

 i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

 

Protokół sporządziła                                                Przewodnicząca Komisji  

 

Joanna Kaźmierczyk              Joanna Budzińska 

 

 

 


