
Posiedzenie nr 2 
Komisja Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
4 grudnia 2018 r. 

 
1. Komisja zapoznała się z informacją Zarządu Dróg i Transportu na temat działań dotyczących 

poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych na ul. Kopcińskiego 
przy skrzyżowaniu  
z ul. Nawrot. 

Komisja zdecydowała o wystąpieniu do Prezesa Zarządu MPK Spółka z o.o. o udzielenie 
informacji na temat kontrolowania prędkości tramwajów prowadzonych przez pracowników 
spółki oraz do Komendanta Miejskiego Policji z prośbą o wzmożenie patroli Policji w okolicach 
buspasu na ul. Kopcińskiego w celu kontroli pojazdów, które się nim poruszają.  

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 
rok - druk nr 339/2018  w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji:  

Straży Miejskiej w Łodzi,  

Biura Inżyniera Miasta,  

Wydziału Budżetu  

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,  

Zarządu Dróg i Transportu  

Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Komisja podczas opiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi 
na 2019 rok - druk nr 339/2018  w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa przyjęła dwa stanowiska : 

W związku z przyszłoroczną realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2018/2019 zakładającego zakup ciężkiego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
Łódź-Wiskitno zachodzi konieczność wybudowania dodatkowego stanowiska garażowego 
z zapleczem technicznym w kwocie 200 000 zł. Komisja zwraca się o wprowadzenie 
do projektu budżetu na 2019 rok powyższej kwoty. 

Stanowisko  zostało przyjęte jednomyślnie 6 głosami za. 

Komisja zwraca się o zwiększenie wydatków bieżących dla łódzkich Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 100 000 zł. 

Stanowisko  zostało przyjęte jednomyślnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym się.  

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 – druk nr 340/2018 .  

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 
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