
DPr-BRM-II.0012.8.9.2019 
Protokół nr 11/IX/2019 

 

posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 24 września 2019 r. 
  
 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   7 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
 
nieobecnych  -   1 radny 
      
      
 
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 10/VIII/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.  
 

2. Informacja Zarządu Oddziału Miejskiego w Łodzi Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w sprawie potrzeb inwestycyjnych i realizacji zadań.  

 
3. Informacja Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Retkinia i Ochotniczej Straży Pożarnej 

Łódź-Wiskitno dotycząca funkcjonowania jednostek. 
 

4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat realizacji zadań Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

 
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak. 
 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  powitała obecnych na sali radnych 
oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Wiceprzewodnicząca stwierdziła 
quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 

 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 10/VIII/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.  
 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała przyjęcie protokołu nr 10/VIII/19  pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Informacja Zarz ądu Oddziału Miejskiego w Łodzi Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w sprawie potrzeb inwestycyjnych i realizacji zadań.  
 
Prezes  Zarządu Oddziału Miejskiego w Łodzi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
p. Sławomir Emanuel przedstawił informację w sprawie potrzeb inwestycyjnych i realizacji 
zadań poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 
Poinformował Komisję, że obecnie funkcjonuje 15 Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Ostatnio powstała 15 jednostka z inicjatywy pracowników Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Jednostki prowadzą działalność ochotniczo-gaśniczą. Dwie 
jednostki  prowadzą także działalność operacyjną, OSP-Łódź-Retkinia i OSP Łódź - Nowe 
Złotno. W 2016 r. łódzkie OSP podjęły 472 interwencje na terenie miasta i gmin ościennych, 
w 2017 r. – 719,  
w 2018 r. – 523. Na dzień 18 września 2019 r. – jednostki OSP podjęły 406 interwencji. Jeśli 
chodzi o inwestycje realizowane w ramach budżetu miasta na 2019 r. była to kwota 486 000 
zł. Środki zostały przeznaczone na wymianę dachu na budynku strażnicy OSP Łódź-Sikawa, 
na modernizację kotłowni w OSP Łódź-Andrzejów, termomodernizację w budynku i 
wykonanie ogrodzenia w OSP Łódź-Jędrzejów i częściowe sfinansowanie zakupu samochodu 
pożarniczego lekkiego do ratownictwa technicznego dla OSP Łódź-Andrzejów.  Jeśli chodzi  
o wykorzystanie środków z   algorytmu w wysokości 180 000 zł – 30 000 zł zostało 
przeznaczonych na malowanie pomieszczeń OSP Łódź-Andrzejów,  120 000 zł przeznaczono 
na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Łódź-Andrzejów. Rada Osiedla 
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Wiączyń-Mileszki doposażyła w sprzęt OSP Łódź-Wiączyń, 12 000 zł  przeznaczono na 
zakup części  
i wyposażenia oraz remont samochodu OSP Łódź-Jędrzejów, zakup sprzętu pożarniczego  
i specjalistycznego dla OSP Łódź-Mileszki i OSP Łódź-Sikawa. Kolejną grupę środków 
stanowią środki pozyskane przez OSP w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 1 
993 644 zł.  
W ramach tych środków został zakupiony: zestaw ratownictwa drogowego Lukas dla OSP 
Łódź- Łaskowice za 100 000 zł, zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP -Wiskitno 
za 1 100 000 zł, zakup pojazdów wsparcia technicznego dla OSP Łódź-Mikołajew za 156 000 
zł . 
Dokonano również zakupu samochodu pożarniczego lekkiego  przeznaczonego do gaszenia 
pożarów jak i ratownictwa technicznego dla OSP Łódź-Łagiewniki. Przekazanie samochodu 
nastąpi na początku października br. Zakupiono przyczepę pożarniczą do zabezpieczenia 
zdarzeń masowych dla OSP Łódź-Retkinia, samochód do ratownictwa technicznego i działań 
poszukiwawczych dla OSP Łódź- Nowe Złotno, sprzęt specjalistyczny dla OSP Łódź- 
Sikawa.  Jeśli chodzi o potrzeby inwestycyjne na 2020 rok, w zakresie inwestycji 
budowlanych priorytetowym zadaniem jest remont i ocieplenie  budynku strażnicy OSP 
Łódź-Jędrzejów 
 w kwocie 2 000 000 zł, budowa garażu w OSP Łódź-Wiskitno, konserwacja elewacji 
zewnętrznej strażnicy OSP Łódź-Andrzejów, 40 000 zł na wykończenie pomieszczeń 
socjalnych i administracyjnych po remoncie dachu OSP Łódź-Sikawa, wykonanie izolacji 
fundamentu  metodą iniekcji, malowanie pomieszczeń w strażnicy OSP Łódź-Nowosolna  
w kwocie 70 000 zł, przygotowanie dokumentacji budowlanej, stanowiska garażowego oraz 
zaplecza  socjalnego w OSP Łódź-Łagiewniki, zakup sprężarki wysokociśnieniowej dla OSP 
– Oddział Ratownictwa Wodnego w Łodzi, ocieplenie budynku strażnicy w OSP Łódź- 
Mikołajew. Jednostki OSP wzorem ubiegłego roku podjęły działania w celu uzyskania 
środków z budżetu obywatelskiego. Osiem zaakceptowanych wniosków  dotyczy zakupu 
sprzętu, wyposażenia oraz zakupu trzech lekkich samochodów pożarniczych, busa dla OSP 
Łódź-Łagiewniki, samochodu dla OSP Łódź-Retkinia i samochodu dla OSP- Grupa 
Ratownictwa Specjalistycznego. Ogólna kwota zgłoszonych projektów wynosi 1 262 986 zł.  
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał, ile akcji zostało przeprowadzonych przez Oddział 
Ratownictwa Wodnego. 
 
Prezes  Zarządu Oddziału Miejskiego w Łodzi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
p. Sławomir Emanuel: Ostatnio Oddział nie podejmował żadnych działań ratowniczych. 
 
Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek: 
Utrzymanie Oddziału w ostatnich trzech latach kosztowało około 250 000 zł. Moim zdaniem 
nie ma sensu utrzymywania tej jednostki ale nikt z tego nie zrezygnuje. 
 
Przewodniczący Komisji  zapytał, czy jest pomysł na wykorzystanie umiejętności 
instruktorów Oddziału Ratownictwa Wodnego. 
 
Prezes  Zarządu Oddziału Miejskiego w Łodzi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
p. Sławomir Emanuel: Na dzisiaj wykorzystanie instruktorów jest niewielkie. 
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Radny p. Kamil Deptuła: Przebija w tej dyskusji ironiczny ton dotyczący druhów 
działających w OSP i mnie się to nie podoba. Historia OSP w Łodzi jest długa, jesteśmy 
ponad milionową aglomeracją i wydaje mi się, że miejsce dla takiego rodzaju straży pożarnej 
powinno się znaleźć. To nie jest tak, że Ochotnicza Straż Pożarna jest Państwową Strażą 
Pożarną i do jej zadań należą tylko i wyłącznie zadania PSP. OSP to coś więcej i myślę, że 
powinniśmy mieć tego świadomość. Jeżeli zdarza się możliwość zgrupowania 50 wysoko 
wykwalifikowanych osób to my nie powinniśmy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób 
powiedzieć coś uszczypliwego pod kątem tej jednostki ale powinniśmy się zastanowić jak 
wykorzystać ten potencjał.  
 
Przewodniczący Komisji : nikt nie krytykuje samej jednostki, ale mamy zastrzeżenia co do 
wykorzystania jednostki. Z jednej strony musimy rozwijać OSP z drugiej musimy patrzeć na 
wydatkowanie publicznych pieniędzy. Miasto Łódź,  nie jest aglomeracją ponad milionową, 
budżet nie jest z gumy i musimy racjonalnie dysponować środkami finansowymi  
 
Radny p. Bogusław Hubert: Nie krytykowaliśmy działań druhów OSP, ja krytykuję 
działalność Jednostki Ratownictwa Wodnego. Jeżeli od trzech lat Jednostka nie brała udziału 
w żadnej interwencji a miasto Łódź finansuje działalność tej Jednostki w wysokości 250 000 
zł  to mijamy się z gospodarnością w wydawaniu pieniędzy. Jest mi bardzo przykro, że nikt 
tego potencjału nie wykorzystuje. Chciałbym, żeby ten potencjał nie został zmarnowany, ale 
żeby to nie przerodziło się w towarzystwo wzajemnych przyjemności. 
 
Radny p. Kamil Deptuła: Odnosząc się do tematu aglomeracji chciałem zwrócić uwagę, że 
aglomeracja to coś więcej niż miasto Łódź. Aglomeracja obejmuje wszystkie  mniejsze 
miejscowości położone dookoła Łodzi. Mieszkańcy tych miast i miejscowości przyjeżdżają  
do Łodzi i miasto Łódź obsługuje także przyjezdnych. Odnoszą się do słów p. radnego 
Huberta odnosząc się do niegospodarności, zakładam, że Komisja Ładu odnosiła się do 
kwestii budżetowych i jeżeli trzy lata temu podjęto decyzję, żeby zaopiniować pozytywnie 
budżet dla jednostki Ratownictwa Wodnego to rozumiem, że ktoś w Komisji zwracał na to 
uwagę i to analizował.  
 
Radny p. Bogusław Hubert: Jeżeli mówimy o aglomeracji to czy jest jakieś inne 
finansowanie jednostki poza miastem Łódź? 
 
Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek: 
Jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym  i otrzymuje wsparcie  
z Komendy Głównej PSP. Oddział Ratownictwa Wodnego jest wykorzystywany do działań 
profilaktyczno-edukacyjnych. 
 

Prezes  Zarządu Oddziału Miejskiego w Łodzi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
p. Sławomir Emanuel: nawiązując do finansowania spoza budżetu miasta – środki 
przeznaczane dla jednostek będących elementem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
to nie są to zbyt duże kwoty. W tym roku dla OSP Oddział Ratownictwa Wodnego  
przeznaczono z Komendy Głównej PSP ogółem kwotę 5 126 zł. Od wielu lat trwa  dyskusja, 
aby finansowanie jednostek specjalistycznych odbywało się z poziomu samorządu 
województwa.  

Przewodniczący Komisji zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu Komisja zajmie się 
sprawa finansowania Oddziału Ratownictwa Wodnego. Zapytał o OSP – MPO – Łódź. 
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Prezes  Zarządu Oddziału Miejskiego w Łodzi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
p. Sławomir Emanuel: Na wniosek pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania,  w połowie ubiegłego roku pojawiła się ptopozycja powołania OSP. Jednostka 
w założeniu ma specjalizować się w zagadnieniach związanych z ekologią i ratownictwem 
chemicznym.  

Ad pkt 3 - Informacja Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Retkinia i Ochotniczej Straży 
Pożarnej Łódź-Wiskitno dotycząca funkcjonowania jednostek. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że punkt do porządku obrad został wprowadzony na 
wniosek OSP-Retkinia dotyczący problemów lokalowych. 
 
Prezes OSP Łódź-Retkinia p. Grzegorz Kałużny:  OSP Retkinia istnieje od ponad 100 lat  
i obecnie zajmuje pomieszczenie o powierzchni 25 m² na terenie jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej 11, wybudowane przez mieszkańców ( kółko rolnicze z pomocą OSP). OSP liczy 9 
ratowników. Co roku jest podpisywana umowa o użyczenie lokalu.  Samochód od PSP 
 i przyczepa stoi na zewnątrz, nie ma garażu. Nie ma też sali do ćwiczeń dla strażaków, 
problemem są szkolenia organizowane w  okresie jesienno-zimowym. 

Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek: 
Mając na uwadze problemy lokalowe, ponad rok temu wystąpiliśmy do Wydziału Edukacji 
 i  Zarządu Lokali Miejskich z zapytaniem o ewentualne zasoby lokalowe. Z naszej inicjatywy 
będzie powołany zespół kierowany przez Dyrektora p. Tomasza Jakubca  mający na celu 
zajęcie się problemami OSP. 

Prezes OSP Łódź-Wiskitno p. Ryszard Goszczyński: Ochotnicza Straż Pożarna z Wiskitna 
dzięki budżetowi obywatelskiemu zakupiła ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednak 
okazało się, że nowy wóz nie zmieści się w obecnie użytkowanym obiekcie. Obecnie 
samochód stoi w  wypożyczonym garażu mieszczącym się obok siedziby jednostki. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: 
Odnośnie garażu, pomimo, że panowie składali akces 250 000 zł, uznaliśmy, że jest to zbyt 
mała kwota  
i wstawiliśmy do projektu budżetu kwotę 400 000 zł w związku z tym, że póki co 
dokumentacja jest złożona przez straż w Wydziale Architektury. Czekamy na odstępstwo 
Ministerstwa. Póki nie będzie prawomocnej decyzji to nie możemy uruchomić procedury 
przetargowej. Najwcześniej jej uruchomienie może nastąpić na początku przyszłego roku tak , 
aby w wakacje uruchomić garaż. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: mam pytanie do p. Dyrektora o ten 
 „ blaszak”.  Jeżeli ma on kosztować 13 000 – 15 000 zł to wydaje mi się , że do lipca to 
będzie to dobre rozwiązanie na blisko rok. Panie Dyrektorze– czy można wygospodarować z 
rezerwy 14 000 zł ? 

Prezes OSP Łódź-Wiskitno p. Ryszard Goszczyński: Realizacja „blaszaka” od momentu 
zamówienia trwa około 14 dni.  

Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek: 
Nie możemy. 31 lipca br. byliśmy z wizytą w OSP Łódź-Wiskitno. Pan naczelnik OSP 
zapewniał nas , że na budowę garażu będzie miał sponsora. Strażacy z OSP wykorytowali pod 
garaż kawałek ziemi zapominając o art. 25 Prawa budowlanego, mówiącym o tym, że 
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wszystkie przedsięwzięcia powyżej 35 m² muszą mieć projekt budowlany. Naczelnik nie 
wystąpił też do Wydziału Gospodarowania Mieniem, który użycza teren. Gdyby pan 
Naczelnik przychodził na spotkania z nami nie byłoby powyższych problemów.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poprosił obecnego na posiedzeniu Prezesa 
OSP Łódź-Wiskitno o zastosowanie się do zaleceń o których wspomniał Dyrektor 
 p. Kociołek.   

Ad pkt 4 - Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat realizacji zadań Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 
Nie wniesiono żadnych spraw. Temat został omówiony w punkcie 2 i 3 porządku obrad. 
 
Ad pkt 5- Sprawy wniesione i wolne wnioski 
 
W ramach spraw wniesionych Przewodniczący Komisji poinformował, że przy ul. 
Przybyszewskiego będzie budowana nowa noclegownia dla około 50 osób bezdomnych. Ze 
względu na protesty mieszkańców Stoków  noclegownia tam zlokalizowana zostanie 
przeniesiona. 

 
 

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

 


