
DPr-BRM-II.0012.8.8.2019 
Protokół nr 10/VIII/2019 

 

posiedzenia wyjazdowego Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

  
siedziba Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 

 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   7 radnych  
 
obecnych   -   5 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. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 8/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.  i nr 9/VI/19 z dnia 25 
czerwca 2019 r. posiedzenia Komisji. 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 226/2019. 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 227/2019. 
 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu 
Straży Miejskiej w Łodzi – druk nr 298/2019. 



 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 301/2019. 
 

6. Zwiedzanie nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Wólczańskiej 121/123 wraz z 
salą monitoringu. 

 
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

Następnie Przewodniczący zgłosił zmianę w porządku polegającą na zamianie kolejności 
punktów 6 i 7. Innych uwag nie zgłoszono.  
 
 

Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 8/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.  i nr 9/VI/19 z dnia 25 
czerwca 2019 r. posiedzenia Komisji. 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 226/2019. 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 227/2019. 
 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu 
Straży Miejskiej w Łodzi – druk nr 298/2019. 
 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 301/2019. 
 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 

7. Zwiedzanie nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Wólczańskiej 121/123 wraz z salą 
monitoringu. 

 
 
 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 



Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 8/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.  i nr 9/VI/19 z 
dnia 25 czerwca 2019 r.  
 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu nr 8/VI/2019 i protokołu nr 9/VI/19 
pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. protokoły. 
 
 
Ad pkt 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 226/2019. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

Główny Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich p. Agnieszka Mikołajczyk 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 227/2019. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

Główny Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich p. Agnieszka Mikołajczyk 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Faza pytań i dyskusji.  

Pytań nie zgłoszono. 
Brak głosów w dyskusji.  
 



 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 4 - Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 
regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi – druk nr 298/2019. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta omówiła projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał o koszty remontu nowej siedziby Straży Miejskiej. Oraz 
czy było planowanie założenie klimatyzcji. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Inwestycje przeprowadził Zarząd 
Inwestycji Miejskich. Koszt wyniósł około 14 500 000 zł. W październiku planowane jest 
również przeniesienie Centrum Zarzadzania Kryzysowego do budynku obok. W projekcie 
planowana była zainstalowanie klimatyzacji w całym budynku ostatecznie ograniczono jej 
założenie do serwerowni, stanowiska moniotoringu, dyżurki, sali konferencyjnej. 
 
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

 
Ad pkt 5 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w 
budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 301/2019. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek 
Białkowski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 



Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

 
Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zasygnalizował problem z którym zgłosili 
się mieszkańcy Stoków, dotyczący dużej ilości osób bezdomnych pojawiających się na 
osiedlu. Przewodniczący zwrócił się do Komendanta Straży o wzmożone patrole na tym 
terenie oraz  podjęcie współpracy w tym zakresie z Policją.    
 
Radny p. Bogusław Hubert zgłosił problem puszczania przez właścicieli psów bez smyczy. 
Zdaniem radnego stanowi to zagrożenie dla dzieci a także dla innych psów.  

 
Ad pkt 7 - Zwiedzanie nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Wólczańskiej 121/123 
wraz z salą monitoringu. 
 
Radni udali się na wizytację nowej siedziby Straży Miejskiej.  Po wizytacji Przewodniczący 
Komisji p. Tomasz Kacprzak podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie 
Komisji. 
 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
    Joanna Kaźmierczyk            Tomasz Kacprzak 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 


