
DPr-BRM-II.0012.8.11.2019 
Protokół nr 13/XI/2019 

 

posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 19 listopada 2019 r. 
  
 

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

1. Przyjęcie protokołu nr 11/IX/19 i protokołu nr 12/X/19 posiedzenia Komisji.  
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2019 rok - druk nr 349/2019. 
 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 
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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.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 

 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 11/IX/2019 i protokołu nr 12/X/19 posiedzenia 
Komisji.  

 
Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie ww. protokołów pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 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 zmian budżetu oraz zmian w 
budżecie miasta Łodzi na 2019 rok - druk nr 349/2019. 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Kierownik Oddziału Planowania Budżetu 
w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy kwota 90 000 zł przeznaczona  
na wydatki miasta  z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji dotyczy 
grudnia bieżącego roku? 
 
Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek: 
tak za grudzień.  
 

Radny p. Maciej Rakowski: Ja w tej sprawie zajmuję konsekwentne stanowisko, jestem 
przeciw. Jestem zdumiony tym, że jest przedstawiany taki projekt uchwały w sytuacji kiedy 
samorząd podobno skarży się na to, że w wyniku zmian w stawkach podatku PIT tracimy 
140 000 000 zł i nadal się okazuje, że jesteśmy w stanie czynić prezenty administracji 
rządowej.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Chciałabym się krótko odnieść do 
słów p. Rakowskiego – jeśli ma takie uwagi to proponowałbym, aby je zgłosił bezpośrednio  
p. Prezydent Hannie Zdanowskiej. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Ja konsekwentnie będę bronił tego typu 
decyzji. Uważam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – jednym z zadań miasta jest 
utrzymywanie bezpieczeństwa na terenie miasta. Są to pieniądze przeznaczone na dodatkową 
służbę i jest to związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Wysokość tej kwoty nie zrujnuje 
naszego budżetu a może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego 
miasta. Mam jeszcze pytanie do p. Dyrektora Kociołka czy zakup garażu dla OSP Łódź-
Wiskitno zostanie sfinalizowany jeszcze w tym roku.  

 

Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek:  
Dokumenty zostały uzupełnione i zakup ma nastąpić w grudniu br. Dodatkowo Dyrektor 
poinformował, że nadal nie została rozwiązana sprawa siedziby dla OSP Łódź-Retkinia.  
 
 
Wobec braku kolejnych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

pozytywne przyjęcie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok - druk nr 349/2019. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 

Ad pkt 3 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji 
 i poinformował, że poniższe dokumenty zostały dostarczone członkom za pośrednictwem 
Aktówki: 

1. Do wiadomości pismo mieszkanki dotyczące eksmisji.  

W trakcie krótkiej dyskusji ustalono, że kolejne posiedzenie dotyczące zaopiniowania budżetu 
na 2020 r odbędzie się 10 grudnia 2019 r. a wyjazdowe posiedzenie poświęcone działalności 
Państwowej Straży Pożarnej w lutym 2020 r.  

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 

 
                                                                                            Przewodniczący 

 

                                                                                 Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
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                                                                                                    Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                

 

 


