
DPr-BRM-II.0012.9.2.2018 
 

 
Protokół Nr 37/II/2018 

 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 13 lutego 2018 r. 

 
 
 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 

stan Komisji   - 6 radnych 
 
obecnych   - 5 radnych 
 
nieobecnych   - 1 radny 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 i 4  do niniejszego protokołu. 
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
 

Przewodniczący Komisji radny p. Andrzej Kaczorowski. 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 35/XI/2017 z dnia 28 listopada 2017. 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.  

4. Sprawy różne i wniesione.  

 
IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 
Przewodniczący Komisji  zaproponował wniesienie zgodnie z informacją przesłaną do 
radnych pocztą elektroniczną, aneksu do porządku obrad, zgodnie z którym wprowadza się 
poniższe punkty: 
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1. Rozpatrzenie skargi p. ………. na działanie Komendanta Straży Miejskiej  Łodzi.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna 

gry – druk nr 10/2018. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna 

gry –druk nr 11/2018. 

Przewodniczący Komisji zaproponował także przyjęcie protokołu nr 36/I/18 z dnia 24 
stycznia 2018 r.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zaproponował wprowadzenie do 
porządku obrad punktu dotyczącego parkowania na ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. 
Łukasińskiego do ul. Leczniczej. 

Przewodniczący Komisji  przedstawił zmieniony porządek obrad. 

Uwag nie zgłoszono 

Zmieniony porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu nr 35/XI/2017 z dnia 28 listopada 2017 i nr 36/I/2017 z dnia 

 24 stycznia 2018 r.  

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.  

4. Rozpatrzenie skargi p. ……….. na działanie Komendanta Straży Miejskiej  Łodzi.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 

druk nr 10/2018. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry –

druk nr 11/2018. 

7. Informacja dotycząca problemów z parkowaniem na ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. 

Łukasińskiego do ul. Leczniczej 

8. Sprawy różne i wniesione 

 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu Nr 35/XI/2017 z dnia 28 listopada 
2017 i Nr 36/I/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.  
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski poinformował, że protokoły zostały 
przesłane radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  protokół Nr 35/XI/17 i protokół Nr 36/I/18. 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższe protokoły.  
 
Ad pkt 2 -Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok. 
 
Projekt Sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski poinformował, że sprawozdanie zostało 
przesłane radnym pocztą elektroniczną. 
 
Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie  Sprawozdanie z działalności Komisji za 
2017 rok. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła Sprawozdanie.  
 
 
Ad pkt 3 –Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.  
 
Projekt Planu pracy stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski poinformował, że Plan pracy został 
przesłany radnym pocztą elektroniczną. 
 
Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie  Plan pracy Komisji na 2018 rok. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła Plan pracy Komisji na 2018 rok. .  
 
 
Ad pkt 4 - Rozpatrzenie skargi p. ……… na działanie Komendanta Straży Miejskiej  
Łodzi.  
Skarga stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Skargę omówił radny p. Bogusław Hubert. Skargę uznano za bezzasadną. Przyjęcie 
projektu uchwały nastąpi na kolejnym posiedzeniu Komisji.  
 
Ad pkt 5 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 10/2018. 
 



 

 

4 

4

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji  zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
10/2018 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła projekt uchwały.  
 
 
Ad pkt 6 -Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry –druk nr 11/2018. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji  zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
11/2018 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła projekt uchwały.  
 
 
Ad pkt 7 -Informacja dotycząca problemów z parkowaniem na ul. Rzgowskiej na 
odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Leczniczej. 
Pismo Inicjatywy Społecznej EL 00000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi z dnia 8 lutego 
2018 r. przedstawił p. Krzysztof Komorowski EL0000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi - 
 załącznik nr 10 do protokołu. Pismo dotyczy uzupełnienia oznakowania pionowego na ul. 
Rzgowskiej 54 poprzez zamontowanie pod znakiem B-36 tabliczki informacyjnej „nie 
dotyczy chodnika” oraz ułożenie płyt chodnikowych ażurowych o grubości 10 cm na pasie 
 zieleni. Straż Miejska poprzez swoje działania, utrudnia prowadzenie działalności 
gospodarczej , zakładając blokady na koła samochodów  i wystawia mandaty .Prowadzący 
tam firmy skarżą się z tego powodu na odpływ klientów. Dostawcy i klienci znajdujących się 
przy ul. Rzgowskiej sklepów oraz punktów usługowych są zmuszani z powodu 
niewłaściwego oznakowania do parkowania do parkowania  w odległych miejscach.  
 
Radny p Bogusław Hubert: Nie bardzo zrozumiałem, z jakiego powodu użył pan 
sformułowania, że jest to związane z działalnością  Straży Miejskiej? 

Pan Krzysztof Komorowski EL0000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi: Były przypadki, 
że  gdy w kościele położonym przy ul. Rzgowskiej 41A odbywał się ślub, pojawiły się patrole 
Straży Miejskiej  i założyły blokady na pojazdy gości weselnych. 
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Radny p Bogusław Hubert: Jeżeli ktoś z mieszkańców zadzwonił po Straż to Straż Miejska 
nie miała innej możliwości jak przyjechać i wyegzekwować niełamanie prawa.  

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Dla pokazania, m.in. tego, dlaczego jest 
tam Straż Miejska jest zasygnalizuję krajową mapę zagrożeń Komendy Miejskiej Policji, 
która to miejsce pokazuje na czerwono, jako miejsce szczególnie objęte kontrolą w związku z 
dochodzącymi tam różnymi zdarzeniami. Jest to jedno z zadań, które musimy realizować  
w związku z krajowa mapą zagrożeń.  

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał: My jesteśmy jednostką, która 
nie ma władzy w podejmowaniu decyzji o usunięciu tabliczki. Jest to w zakresie Zarządu 
Dróg i Transportu na wniosek Straży Miejskiej czy Policji. Czy Państwo zgłaszaliście 
problem do tych instytucji z prośbą o uwzględnienie propozycji zmiany organizacji ruchu. 
Czy  sprawdzaliście Państwo, czy w planach nie jest przewidywany remont w tym rejonie. 
Ulica Rzgowska jest ulicą wąską, nie sądzę, żeby na ulicy przy tak szerokim chodniku miał na 
przykład powstać pas dla rowerów, a tutaj może jest przewidziana ścieżka dla rowerów, żeby 
to nie wpłynęło na działanie służb miejskich w tym zakresie.  

Pan Krzysztof Komorowski EL0000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi: Z tego co mi 
wiadomo, remont ul. Rzgowskiej ma nastąpić za dwa lata. Na te chwilę, w planach nie ma 
budowy ścieżki rowerowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 
rowerzysta może kontynuować jazdę po jezdni.  

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski: My nie jesteśmy od rozstrzygania, 
gdzie rowerzysta może jechać. Pytam tylko, czy Państwo sprawdzaliście, czy w tym zakresie 
są jakiekolwiek ustalenia. Czy były wysyłane pisma do Policji dotyczące ewentualnej zmiany 
organizacji ruchu.   

Pan Krzysztof Komorowski EL0000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi: Mieszkańcy 
zebrali 500 podpisów pod wnioskiem o zmianę organizacji ruchu. Sprawa zaczęła się w 2017 
r. i pozostaje bez rozwiązania.  

Najemca lokalu: Od 2016 r. pisaliśmy do Wydziału Dróg i Transportu. Uzyskiwaliśmy 
odpowiedź że jest to niemożliwe z powodu braku środków finansowych. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: jestem mieszkańcem Chojen, dosyć 
często poruszam się ul. Rzgowską i jak pamiętam to na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. 
Leczniczej zawsze była prowadzona działalność gospodarcza i wcześniej nie było problemu 
związanego z parkowaniem. Ten odcinek chodnika na ul. Rzgowskiej jest dosyć szeroki 
 i można by pomyśleć nad rozwiązaniem ułatwiającym funkcjonowanie na tym obszarze 
 mieszkańcom jak i najemcom. Analogiczne rozwiązanie znajduje się na ul. Rzgowskiej 
pomiędzy ul. Kurczaki a ul. Powszechna. Tam została zaprojektowane droga rowerowa. Która 
jest połączona razem z chodnikiem i tam również znajdują się miejsca postojowe dla 
samochodów. Szerokość chodnika w tym miejscu wynosi około 6 metrów. Z jednej strony 
Straż Miejska jest zobligowana, żeby respektować i przestrzegać prawo jeśli jest zakaz 
parkowania to nie możemy mieć pretensji do Straży Miejskiej o to, że podejmuje interwencje, 
z drugiej strony musimy postawić się w roli mieszkańców i osób wynajmujących. Wydaje mi 
się, że dobrym rozwiązaniem byłoby postawienie dodatkowej tabliczki informującej, że zakaz 
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parkowania nie dotyczy chodnika, a docelowo powinniśmy zastanowić się nad tym, żeby 
wygospodarować odpowiednie miejsca do parkowania. Nie sądzę, aby przygotowanie miejsc 
postojowych z płyt ażurowych, które można by wypełnić czynnikiem zielonym byłoby tak 
bardzo kosztowne przy innych inwestycjach w mieście. Dowiedziałem się, że mieszkańcy 
 i Zmotoryzowani EL działają w tym zakresie. Stwierdziłem, że trzeba ich w tym wesprzeć 
 i stąd mój wniosek na Komisje, abyśmy zajęli się tematem.   

Radny p. Bogusław Hubert: Znam ten odcinek ul. Rzgowskiej i popieram Państwa 
działalność. Moja wątpliwość i pytanie dotyczące Straży Miejskiej wynikało stąd, że 
rzeczywiście jeżeli jest znak, Straż Miejska myśli też i z własnej i nie przymuszonej woli  
często pewnych rzeczy nie widzi. Jeżeli mieszkaniec zadzwoni i powie o czymś takim to za 
godzinę mieszkaniec sprawdzi, czy była interwencja czy nie. Jak nie to będzie wniosek  
o ukaranie Komendanta albo osób odpowiedzialnych, które nie dopełniły obowiązku. 
Rzeczywiście to nie jest tak, że płyty ażurowe kosztują 12 zł w sklepie tak. I ktoś za 20 zł za 
m ² ułoży te płyty. Jeżeli robi to miasto to ceny oscylują w granicach 200-250 zł za m² bo 
miasto musi to zrobić zgodnie z projektem i zgodnie z cenami, jakie obowiązują 
 w przetargach. Nie ma zlecenia z wolnej ręki. Jeżeli Zarząd Dróg i Transportu odpowiada, że 
jest to zasadne tylko nie ma pieniędzy to ja nie bardzo wiem, dlaczego i kto powinien  w tym 
momencie dołożyć tę tabliczkę, że nie obowiązuje zakaz na chodniku. To nie jest tylko 
problem pieniędzy, ale także dobrej woli. Proponuje, abyście zwrócili się jako 
Stowarzyszenie czy jako grupa inicjatywna o zmianę oznakowania na tym odcinku. Bardzo 
polecałbym od poniedziałku, który minął jest możliwość składania przez miesiąc wniosków 
do budżetu obywatelskiego. Państwo macie siłę przebicia, właśnie dlatego, że tam 
prowadzicie działalność gospodarczą, ze kliencie będą na was głosować. Zgłoście takie 
zdanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego. Nawet jeśli nie wygracie bo 
zabraknie głosów to i tak ilość głosów oddanych na państwa projekt będzie wskazówką dla 
miasta, że jednak warto, że mieszkańcy tego chcą.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Panie radny, zgadzam się, że 
mieszkańcy mogą wnioskować do budżetu obywatelskiego, żeby przygotować w tym miejscu 
parking. Obawiam się, że Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, która będzie weryfikowała 
zasadność złożonego wniosku może odmówić Państwu przyjęcia tego projektu z tego ze 
względu, że tam jest zakaz  parkowania również na chodniku. Najpierw powinniśmy zając się 
kwestią tego znaku. Chciałem zapytać się Pana Komendanta, nie chodzi mi o liczbę zgłoszeń, 
nie chodzi mi o te samochody, chodzi mi o to, czy p. Komendant widzi zasadne postawienie 
tabliczki, żeby można było parkować na chodniku. Czy to stwarzałoby zagrożenie dla ruchu 
w tamtym miejscu? 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: jest mi niezręcznie opiniować zasadność 
ustawienia znaków bo to nie są moje kompetencje. Chodnik ma 7 metrów szerokości, na 
innych analogicznych odcinkach do tego miejsca dopuszczone jest parkowanie to ja nie widzę 
żadnych przeciwwskazań, żeby w tym miejscu również dopuścić kierowców, żeby mogli 
zostawić swoje pojazdy. Tutaj tylko i wyłącznie Zarząd Dróg i Transportu jest 
odpowiedzialny za ruch w mieście. Ustawienie tabliczki to są żadne koszty. Na pewno nie 
byłoby żadnego zagrożenia dla ruchu pieszych, gdyby te samochody mogły parkować 
 w określony sposób na chodniku.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: czy mieszkańcy mogą liczyć na 
pozytywną opinię Straży Miejskiej? 
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Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Jeżeli wystąpi do nas Zarząd Dróg 
 i Transportu czy mieszkańcy na pewno Straż Miejska nie będzie miała negatywnej opinii w 
tym temacie.  

Pani …………: jestem najemcą lokalu od 17 lat. Uważam, że sprawa jest absurdalna 
ponieważ jakaś „ niewidzialna ręka” mąci i to jest jedyny powód dla jakiego został zdjęty 
znak umożliwiający parkowanie na chodniku. Odcinek między ul. Lecznicza a ul. 
Łukasińskiego- na pewnym odcinku, spełniającym identyczne warunki, jak te przy zakazie 
wolno parkować, u nas nie wolno parkować. Przyjeżdża Straż Miejska na interwencję, 
oczywiście ileś razy dziennie zakładane są blokady dzięki czemu koje obroty w ciągu 
ostatnich dwóch lat spadły dokładnie o połowę. Na ulicy Bednarskiej, która jest położona 20 
metrów dalej, całymi dniami samochody parkują centralnie na pasie zieleni. Nikt do nich nie 
podjedzie, żeby nałożyć mandat czy założyć blokadę. Nie jest to tak, że Straż Miejska  
i Policja działają w ramach jakiś tam przepisów i oni muszą tego przestrzegać. Dziwnym 
trafem przestrzegają tylko przepisów na wysokości naszych dwóch posesji., wokół już nic się 
nie dzieje. Nie jest również prawdą, że Straż przyjeżdża na interwencję. Owszem była taka 
sytuacja, że kiedyś założyli gościom ślubnym blokady, ale widocznie ksiądz ma większe 
przebicie niż my bo to się więcej nie powtórzyło. Ja dzwoniłam dwukrotnie w niedzielę do 
Straży Miejskiej na interwencję Ponieważ stało dokładnie 30 samochodów pod zakazem. Nie 
przyjechali. Do jednej interwencji się przyjeżdża a do innej się nie przyjeżdża. Tutaj działa 
„niewidzialna ręka” do której my nie możemy dotrzeć”. Ja mam rozładunek towaru około 0,5 
tony. Mam jedyne wejście od ul. Rzgowskiej, podjeżdża samochodów i towar rozładowuje, 
po czym pojawiają się panowie ze Straży Miejskiej i chcą ukarać kierowcę tego samochodu. 
Teoretycznie słusznie, ale ja się pytam, dlaczego 40 metrów dalej przy takim samym zakazie 
wisi karteczka – „ nie dotyczy na czas rozładunku”. Tutaj nie ma nic. Piszemy od dwóch lat. 
Pan mówi , że powinniśmy złożyć projekt obywatelski. Czy ma Pan świadomość, jak w tej 
chwili wygląda działalność gospodarcza jednoosobowych firm. Ja pracuję po 14 godzin na 
dobę. Kiedy ja mam się zająć papierami. Wie Pan po co tak pracuję, żeby mieć na waciki. 
Chodzi o jedną tabliczkę. Po co wydawać pieniądze na te płyty, którymi trzeba by to wyłożyć, 
tam nie ma pasa zieleni tam jest wykopalisko. Za dwa lata będzie ulica remontowana, szkoda 
pieniędzy na te płyty. Wystarczy powiesić tabliczkę, która kosztuje 20 zł. 

Najemca lokalu przy ul. Rzgowskiej: niejednokrotnie rozmawiałam z naszym proboszczem 
i on na pewno chętnie by nas wspierał w tej działalności bo wpisy, jakie zbieraliśmy  
w grudniu podpisali wszyscy księża. Dla nich to też jest uciążliwe, są komunie, spotkania 
chóru. 

Radny p. Bogusław Hubert: Odnośnie wypowiedzi Pani, która wcześniej zabrała głos – po 
co wydawać pieniądze na płyty? To po co składaliście taki wniosek do Zarządu Dróg  
i Transport? Proszę przyjąć do wiadomości, że jako radni  wszyscy chcemy państwu pomóc 
tylko staramy się znaleźć najlepszy sposób tej pomocy.  Zgłoście Państwo do ZDIT potrzebę 
zmiany organizacji ruchu poprzez tabliczkę. 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski: Chciałbym podsumować, wszyscy 
radni wypowiedzi Państwa i Komendanta Straży Miejskiej mówią o tym, ze jest zasadne aby 
ta możliwość parkowania była. I te możliwości są na to co w tej chwili wiemy. Proponuję, ze 
my jako Komisja wystosujemy pismo do ZDiT z prośbą o ustosunkowanie się i zastanowienie 
się nad zmianą organizacji ruchu na tym odcinku ulicy w zakresie możliwości parkowania 
przy ulicy i poinformowanie nas i Państwa o podjętych działaniach, związanych nie tylko  
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z kwestią finansową. Prosimy także o uwzględnienie miejsc parkingowych w momencie 
remontowania ul. Rzgowskiej na tym odcinku zgodnie z sugestią Państwa.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: ma propozycję, aby to rozszerzyć. 
Jeśli chodzi o Zarząd Dróg i Transportu to jest bieżące utrzymanie czyli tutaj kwestie tego 
znaku zakazu parkowanie. Jeżeli chodzi o remont ul. Rzgowskiej to powinniśmy to pismo 
skierować do Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Radni nie wnieśli uwag do propozycji wystosowania pisma do Zarządu Dróg i Transportu 
 i Zarządu Inwestycji Miejskich w tej sprawie.  

Pan Krzysztof Komorowski EL0000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi: mam prośbę do 
Komendanta Straży Miejskiej – czy strażnicy miejscy zamiast zakładania blokad i karania 
mandatami  mogliby zacząć pouczać? 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta : ja nie mogę polecić strażnikom, żeby 
podejmowali takie czy inne czynności. To indywidualnie strażnik na miejscu podejmuje 
działania i ostateczna decyzję.  

Ad pkt 8 -Sprawy różne i wniesione. 
 
Przewodniczący Komisji radny p. Andrzej Kaczorowski przestawił sprawy, które 
 w okresie między posiedzeniami wpłynęły do Komisji i poinformował, że poniższe 
dokumenty są do wglądu u sekretarza Komisji: 
 

1. Pismo p …… dotyczące podejrzenia spalania odpadów  
w urządzeniach grzewczych w posesji przy ul. Żeromskiego wraz  
z odpowiedzią w sprawie przesłaną zainteresowanemu.  

2. Pismo p. Jolanty Zborowskiej Przewodniczącej Reprezentacji Łódzkich 
Targowisk dotyczące nielegalnego handlu. Komisja zdecydowała, że sprawa 
nielegalnego handlu będzie przedmiotem jednego z najbliższych posiedzeń 
Komisji.   

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Łodzi w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 

4. Pismo zatytułowane „petycja” Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla 
Niciarniana  dotyczące utrzymania czystości i bezpieczeństwa na terenie 
osiedla znajdującego się przy la. Piłsudskiego, Niciarnianej, Józefa  
i Tunelowej. Według właściwości Komisja skierowała pismo do Zarządu 
Inwestycji Miejskich , Zarządu Dróg i Transportu, Zarządu Zieleni Miejskich, 
Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Wydziału 
Gospodarki Komunalnej z prośba o  udzielenie odpowiedzi mieszkańcom  
w sprawie i poinformowanie Komisji o podjętych działaniach.  

 

 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski: podziękował za udział w obradach 
 i zamknął posiedzenie Komisji. 
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Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
Joanna Kaźmierczyk                   Andrzej Kaczorowski 
 
Sekretarz Komisji   
 

 

 

 

 


