
Protokół Nr 3/I/2019 
 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 
DPr-BRM-II.0012.8.1.2019 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -  8 radnych 
 
obecnych   -   8 radnych 
 
nieobecnych   -   0 
 
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. Tomasz Kacprzak 
 

       III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

       1. Przyjęcie protokołu nr 1/XI/18 z dnia 29 listopada 2018 r. i protokołu nr 2/XII/18 z 
           dnia 4 grudnia 2018 r.  

2. Przyjęcie planu pracy na 2019 r.  

3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji na temat bieżących działań Policji, w tym 
zabezpieczenia porządku w centrum miasta i na osiedlach. 

4. Informacja na temat zabezpieczenia imprez masowych. 

5. Informacja na temat odśnieżania dróg i chodników. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powitał radnych, zaproszonych gości.  
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad 
 i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.      
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
 
Uwag nie zgłoszono.  



 2

 
Ad pkt 1-  Przyjęcie protokołu nr 1/XI/18 z dnia 29 listopada 2018 r. i protokołu nr 
                      2/XII/18 z   dnia 4 grudnia 2018 r.  

Protokoły zostały przesłane radnym drogą elektroniczną. Radni nie wnieśli uwag do ich 
treści.  
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 1/XI/18 z dnia  
29 listopada 2018 r. i protokołu nr 2/XII/18 z   dnia 4 grudnia 2018 r.  
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku  głosów „przeciw ” i braku  głosów 
„wstrzymujących się” jednomyślnie przyjęła powyższe protokoły.  
 
Ad pkt 2- Przyj ęcie planu pracy na 2019 r.  

Plan pracy został przesłany radnym drogą elektroniczną. Radni nie wnieśli uwag do jego 
treści. Plan pracy na 2019 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu 
  
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy na 2019 rok.  
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku  głosów „przeciw ” i braku  głosów 
„wstrzymujących się” jednomyślnie przyjęła plan pracy. 
 
Ad pkt 3 - Informacja Komendanta Miejskiego Policji na temat bieżących działań 
                       Policji, w tym zabezpieczenia porządku w centrum miasta i na osiedlach. 

Komendant Miejski Policji p. Paweł Karolak powitał radnych, Dyrektorów Wydziałów, 
Komendantów łódzkich Komisariatów i  zaproszonych gości na posiedzeniu Komisji.  
Informację na temat bieżących działań Policji, w tym zabezpieczenia porządku w centrum 
miasta i na osiedlach przedstawił Komendant Miejski Policji. Prezentacja stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu.  
 
W fazie pytań głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  
i zapytała: W jaki sposób jest oznaczony punkt konsultacyjny dzielnicowych? 
 
Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. p. Violetta Gawron: Punkt jest oznaczony  
a wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Twój dzielnicowy”. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  nawiązała przedstawionego przez 
Komendanta Miejskiego Policji programu profilaktycznego „Masz jedno życie — nie 
zmarnuj szansy!". Innowacyjna koncepcja zapobiegania uzależnieniom oraz przeciwdziałania 
przestępczości wykorzystuje film dokumentalny z udziałem osadzonych w zakładzie karnym 
oraz aktywizuje młodych do własnej twórczej aktywności profilaktycznej. Radna zapytała, 
którzy uczniowie zostaną objęci programem? 

 
Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. p. Violetta Gawron: Programem zostały objęte 
wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta. Harmonogram został ustalony  
z kuratorem oświaty. Projekcja filmu odbywa się w każdy czwartek w Centrum Dialogu im. 
Marka Edelmana w dwóch turach po 150 uczniów. We współpracy z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną zostały przygotowane warsztaty z udziałem psychologa 
dotyczące profilaktyki narkotykowej, przestępczości i zachowań agresywnych. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak zapytała o formę kampanii 
antydopalaczowej.  
 
Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. p. Violetta Gawron: kampania skupia szereg 
działań. Głównie to akcja informacyjna realizowana dzięki współpracy z MPK w pojazdach 
transportu zbiorowego.   
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: jakie działania są podejmowane  
w celu naboru do pracy w Policji? 
 
Komendant Miejski Policji p. Paweł Karolak: Przy okazji realizacji programów 
prewencyjnych, profilaktycznych, debat społecznych, konsultacji  są również realizowane 
pogadanki na temat warunków pracy w Policji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał jak często są organizowane 
wspomniane przez Komendanta spotkania mieszkańców z dzielnicowymi? 
 
Komendant Miejski Policji p. Paweł Karolak: Spotkania z dzielnicowymi odbywają się 
cyklicznie w formach zaplanowanych przez poszczególne Komisariaty. Nadzór nad tymi 
spotkaniami sprawuje  Naczelnik Wydziału Prewencji. 
 
Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. p. Violetta Gawron: Spotkania dzielnicowych  
z mieszkańcami odbywają się od wielu lat w radach osiedli, obiektach spółdzielni 
mieszkaniowych, szkołach. Zostały one zintensyfikowane od lipca 2016 r. od  momentu 
wprowadzenia Programu - Twój Dzielnicowy.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał, czy zmniejszenie środków 
finansowych w 2017 i 2018 r. ( do kwoty 200 000 zł ) na realizację zadań wykonywanych  
w ramach służby ponadnormatywnej przekłada się na ilość patroli i bezpieczeństwo 
 w mieście? 
 
Komendant Miejski Policji p. Paweł Karolak: jedna 8 – godzinna służba była wyceniana 
na 200 zł brutto. Ilość funkcjonariuszy delegowanych do służby jest uzależniona od środków 
finansowych.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał: Według jakiego klucza 
policjanci są delegowani do pracy w terenie w ramach służby ponadnormatywnej? 
 
Komendant Miejski Policji p. Paweł Karolak: działalnością służb ponadnormatywnych 
zarządza Wydział Prewencji. 
 
Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. p. Violetta Gawron: Patrole są wysyłane na 
podstawie wniosków mieszkańców o interwencję, wniosków dzielnicowych oraz krajowej 
mapy bezpieczeństwa, która stanowi bardzo dobre narzędzie do identyfikacji potrzeb 
społecznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec złożył wniosek formalny 
w którym Komisja zwraca się do Pani Prezydent z prośbą o rozważenie możliwości 
zwiększenia  środków finansowych w bieżącym roku o kwotę 200 000 zł na realizację zadań 
wykonywanych w ramach służby ponadnormatywnej.   
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Zdaniem Komisji poprawi to i w znaczący sposób usprawni funkcjonowanie służb 
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w mieście.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła wniosek. 
 

Radny p. Bogusław Hubert zapytał  jakie są przyczyny licznych wakatów w Policji? 
 
Komendant Miejski Policji p. Paweł Karolak: Problem jest złożony. Dużą grupę 
policjantów, którzy odeszli z pracy stanowią osoby, które uzyskały świadczenia emerytalne. 
Kilka lat temu na jedno miejsce do pracy w Policji było około 5-8 chętnych. W tej chwili nie 
ma już takiego zainteresowania pracą w Policji. Być może jedną z przyczyn  jest zmiana  
w przepisach dotycząca zmiany wieku emerytalnego. Wprowadzono minimalny staż pracy  
w Policji 25 lat służby i 55 lat życia. Związki zawodowe podpisały z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji porozumienie na podstawie którego wystarczy jeden warunek 
umożliwiający przejście na emeryturę funkcjonariusza Policji- 25 służby bez granicy wieku. 
Obecnie do pracy w Policji jest około 3-4 kandydatów,  ale liczba przyjęć jest niska. W dużej 
mierze przyczyn należy upatrywać w tym, że cześć kandydatów nie przechodzi procedury 
doboru do służby. 
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał:  Ile rewirów dzielnicowych zlokalizowanych jest bliżej 
swoich rejonów działania czyli bliżej mieszkańców a nie przy Komisariatach? Kiedyś jako 
samorządowcy zabiegaliśmy o to, aby rewiry dzielnicowe, które były na osiedlach 
mieszkaniowych nie były likwidowane.  
 
Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. p. Violetta Gawron: Jedynym problemem, który 
nas ogranicza w tym, aby rewiry dzielnicowe były usytuowane bliżej mieszkańców to są 
problemy lokalowe. Rewiry pozamiejscowe funkcjonują na terenie VI Komisariatu, IV rewir 
oraz pozostałe dwa rewiry z VI Komisariatu oraz jeden na terenie Komisariatu przy ul. 
Nastrojowej.  
 
Radny p. Bogusław Hubert: zwrócił uwagę, że często aktywność dzielnicowych jest 
ograniczana przez biurokrację. Na Widzewie dzielnicowi pełnią funkcję mobilnego punktu 
konsultacyjnego, gdzie mieszkańcy traktują go jako posterunek Policji, gdzie mogą zgłosić 
wszystko. Z jakich pieniędzy są finansowane służby ponadnormatywne? 
 
Komendant Miejski Policji p. Paweł Karolak: Zarządzenie z lipca 2016 r. ma na celu 
zmniejszenie biurokracji pracy dzielnicowych. Na pewno głównym zadaniem dzielnicowych 
są spotkania z mieszkańcami, oraz służba obchodowa w danym rejonie. Służby 
ponadnormatywne są realizowane tylko ze środków pozyskanych z samorządu.  Zgodnie  
z art. 13 ustawy o Policji, jednostki samorządu  terytorialnego mogą wspierać funkcjonowanie 
Policji w zakresie służb ponadnormatywnych, inwestycji.  
 
Radny p. Kamil Deptuła: Na razie działamy na bieżąco, dofinansowujemy na przykład 
zakup samochodów czy funkcjonowanie służby ponadnormatywnej. Może warto zastanowić 
się nas rozwiązaniami systemowymi. Może warto zastanowić się też nad zmianami, które 
wymagają unowocześnienia sprzętu ewentualnie kupna nowego i wtedy moglibyśmy 
rozważyć możliwość dofinansowania.  
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Komendant Miejski Policji p. Paweł Karolak: Pan radny podjął temat, który od pewnego 
czasu zaprząta mi głowę. Myślę o inwestycji na 10-15 lat. Za chwilę pokażę Państwu system 
wspomagania dowodzenia. Jest to system, który powstał w 2000 r. i wymaga odnowienia.  
W ubiegłym roku służbowo byłem w Nicei, gdzie monitoring posiada 3000 kamer. To jest coś 
co będę opiniował żeby to rozbudowywać w mieście. Mamy pomysł, aby końcówki 
monitoringu ulokować w komisariatach przy dyżurnych i być może wtedy okaże się, że nie 
będzie potrzeba aż tylu  operatorów monitoringu i  skróci to drogę do wychwytywania 
nagannych zachowań. W tej chwili my wychwytujemy takie zachowania, przekazujemy 
informację do Komisariatu, i kierowany jest patrol w miejsce zdarzenia. Jeżeli to zobaczy 
dyżurny w swoim Komisariacie to ma kilka minut zapasu. Jeżeli odpowiednie końcówki 
byłyby w Komisariatach to jest system, który kosztowałby około 1 500 000 zł. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: jestem za rozbudową monitoringu. 
 
Naczelnik Wydziału Sztab Policji nadkom. Wojciech Wojciechowski: To jest system 
monitoringu miejskiego to nie jest monitoring Policji. Policja użycza pomieszczenie dla 
pracowników Straży Miejskiej, którzy współpracują z Policją. Obecnie mamy 120 punktów 
kamerowych. W danym punkcie zlokalizowanych jest kilka kamer (kamera obrotowa, kamera 
stacjonarna) co stanowi  447 kamer monitoringu miejskiego. Monitorowane jest centrum 
miasta. Nie ma systemu monitoringu na osiedlach Jest także monitoring AMP 
 z Zarządu Dróg i Transportu gdzie kamery są rozmieszczone na newralgicznych 
skrzyżowaniach. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapowiedział, że na jednym z kolejnych 
posiedzeń Komisja zajmie się tematem rozbudowy monitoringu. Dalej zapytał:  jak wygląda 
sytuacja kadrowa w łódzkiej drogówce? 
 
Komendant Miejski Policji p. Paweł Karolak: Wydział Ruchu Drogowego liczy 200 
etatów. Wydział składa się z dwóch Referatów:  Referat Kontroli Ruchu Drogowego i Referat 
Obsługi Zdarzeń Drogowych. Zdarza się, że niejednokrotnie funkcjonariusze z Referatu 
Kontroli wykonują prace związane ze zdarzeniami drogowymi.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Jarosław Wiktorski: 
Obecnie mamy 6 wakatów. Ze względu na ferie zimowe praktycznie codziennie pełniona jest 
służba na autostradzie. KMP obsługuje 10 km autostrady w graniach miasta ( od 305 do 316 
km). 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zaapelował  o współpracę i współdziałanie 
Policji z Zarządem Dróg i Transportu, Biurem Inżyniera Miasta  jeśli chodzi o reagowanie na 
zdarzenia drogowe. Następnie zadał pytanie kierowane do Komendanta VI Komisariatu 
Policji. Jak pan Komendant widzi działanie Komisariatu przy ul. Wysokiej ze względu na 
największy obszar działania Komisariatu przy ul.  Wysokiej a położeniem Olechowa, Janowa, 
Widzewem Wschodem. Będzie budowana  Jednostka Straży Pożarnej na skrzyżowaniu 
Książąt Polskich i Przybyszewskiego - czy nie warto byłoby rozważyć utworzenie centrum 
bezpieczeństwa kumulujące wszystkie służby. 
 
Komendant VI Komisariatu Policji mł. insp. Jacek Błaszczyk: Teren jest ogromny, mamy 
trzy rewiry wyjazdowe, na Stokach, Na Olechowie i na Tatrzańskiej i rewir czwarty na terenie 
Komisariatu.  Pomimo oddalenia komisariatu na ul. Wysokiej kontakt z dzielnicowym jest 
uruchamiany przez  punkty konsultacyjne w bibliotekach, szkołach, remizie w Mileszkach. 
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał:  czy uregulowania prawne związane 
z walką z dopalaczami są wystarczające? 
 
Przedstawiciel KMP- mamy wystarczające narzędzia do walki z dopalaczami. Od lat wraca 
problem potrąceń na przejściu dla pieszych. Kilka miast zastosowało inteligentne przejścia 
dla pieszych ( w momencie zbliżania się do przejścia pieszych jest bardziej widoczny poprzez 
włączające się oświetlenie). 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poprosił o przesłanie w formie pisemnej do 
Komisji i Miejskiej Rady  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego listy najbardziej 
niebezpiecznych przejść dla pieszych. 
 
Ad pkt 4 - Informacja na temat zabezpieczenia imprez masowych. 

Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek 
podkreślił, że ciągu ostatnich dwóch lat czasie odnotowano wzrost ilości organizowanych 
zgromadzeń i imprez masowych o około 90%. Zabezpieczenie imprez jest efektem 
współpracy wielu służb. Trwają przygotowania do zabezpieczenia Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej do 20 lat.  

Ad pkt 5 - Informacja na temat odśnieżania dróg i chodników. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: 
Miasto zostało podzielone na 14 rejonów. Każdy rejon zawiera oddzielną umowę 
 z wykonawcami wybranymi w ramach przetargu na realizację zadań w zakresie letniego 
 i zimowego ręcznego i mechanicznego odśnieżania pasów dróg publicznych, pasów dróg 
wewnętrznych i innych niezabudowanych. Akcja Zima w mieście rozpoczęła się  15 listopada 
ubiegłego roku i trwa do dzisiaj. W okresie zimowym pracownicy Wydziału Gospodarki 
Komunalnej prowadzą całodobowe dyżury 7 dni w tygodniu. Podczas dyżurów weryfikowane 
są na bieżąco prognozy pogody i stan nawierzchni w mieście. W okresie zimowym Wydział 
na bieżąco współpracuje ze służbami miejskimi, Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym i Policją. Na bieżąco są także przyjmowane 
zgłoszenia od mieszkańców. Na terenie miasta zimowym utrzymaniem objęte są drogi 
krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne ale także drogi wewnętrzne, osiedlowe, tereny 
niezabudowane oraz tereny będące we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 i Zarządu Dróg i Transportu.  Drogi podzielone są na kategorie, I i II kategoria są to główne 
ciągi komunikacyjne ( trasy komunikacji miejskiej). Na te drogi w pierwszej kolejności 
wysyłany jest sprzęt zimowy. Oprócz podziału dróg publicznych są także wyznaczone tzw. 
trasy awaryjne czyli 77 szczególnie niebezpiecznych dróg na terenie miasta. Należą do nich 
estakady, wiadukty, wjazdy, zjazdy. Jednorazowe wyjazdy w celu likwidacji skutków zimy  
w zakresie pasów dróg publicznych zakwalifikowanych do I i II kategorii utrzymania 
zimowego to jest ponad 2000 km pasów, około 600 km pasów dróg publicznych III i IV 
kategorii i ponad 500 km pasów dróg wewnętrznych. Zgodnie z zawartymi umowami   
z wykonawcami usług letniego i zimowego utrzymania zimą miasto obsługiwane jest przez 
111 pługo-posypywarek jeśli chodzi o jezdnie. Miasto zostało podzielone na obszary, tzw. 
cykliczne, stałe utrzymania zimowe jak i tereny interwencyjne. Do terenów  cyklicznego 
utrzymania należą przede wszystkim chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia podziemne, 
przystanki komunikacji miejskiej. Od momentu zgłoszenia pracownika do firm sprzęt na 
drogach publicznych powinien pojawić się w ciągu 45 minut i do 60 minut jeśli chodzi 
 o wyjazdy na drogi wewnętrzne, osiedlowe.  

Przewodniczący Komisji  zapytał czy były nakładane kary związane z nienależytym 
odśnieżaniem dróg?  
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Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Zostało zgłoszonych 508 uwag, 143 
osoby zostały ukarane,  wydano 35 wniosków z pouczeniami. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: Wiele 
zgłoszeń dotyczących nienależytego utrzymania chodników dotyczy terenów niebędących we 
władaniu miasta. Na bieżąco współpracujemy ze Strażą Miejską i staramy się też 
bezpośrednio kontaktować z administratorami budynków.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec nawiązał do opadów śniegu w dniu 8-9 
stycznia. Dalej powiedział: Z informacji prasowych dowiedzieliśmy się, że sprzęt został 
wysłany dopiero po godzinie 9.00. Dlaczego nie można było tego zrobić przed godzinami 
porannego szczytu? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska.  
Sprawa chyba dotyczyła wtorku 8 stycznia kiedy wydarzyły trzy wypadki na autostradzie A1  
i cały ruch transportowy został przekierowany przez Łódź, o czym miasto nie zostało 
poinformowane i pewnym działaniom nie mogliśmy zapobiec. O godzinie 9.00 wyjechały 
pierwsze pługopiaskarki na główne ciągi komunikacyjne, wiadukty.  

Przewodniczący Komisji  zaapelował, aby  po zakończeniu sezonu zimowego zlecić firmom 
porządki wiosenne na oczyszczenie jezdni z piachu.  

Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

1. Pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w sprawie 
kontrolowania prędkości tramwajów. 

2. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach służby 
ponadnormatywnej pełnionej pomiędzy Miastem Łódź a Komendą Miejską 
Policji.   

3. Pismo Prezesa Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  
dotyczące zwiększenia kwoty przewidzianej na realizację tzw. wydatków 
bieżących dla 14 łódzkich Jednostek OSP.  

 
Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  

Nagranie z posiedzenia Komisji znajduje się w Biurze Rady Miejskiej 
 

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 
 
                                                                                                    Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                
 
 


