
Protokół Nr 5/IV/2019 
 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 2 kwietnia 2019 r.  

 
DPr-BRM-II.0012.8.3.2019 
 
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 4/II/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.  

 
2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Ładu 

Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 122/2019. 
 

3. Omówienie Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za 2018 rok.  
 

4. 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. Porządek został przyjęty jednomyślnie 7 głosami za.  
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Ad pkt 1-  Przyjęcie protokołu nr 4/II/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.  
 

Protokół został przesłany radnym drogą elektroniczną. Radni nie wnieśli uwag do jego treści.  
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 4/II/19 z dnia  
26 lutego 2019 r.  
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku  głosów „przeciw ” i braku  głosów 
„wstrzymujących się” jednomyślnie przyjęła powyższy protokół.  
 
Ad pkt 2- Przyj ęcie projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania 
Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 122/2019. 
 
Projekt uchwały został przesłany radnym drogą elektroniczną- załącznik nr 5 do protokołu. 

Radny p. Maciej Rakowski zaproponował zmianę w treści §3  - zamiast w tym ze Strażą 
Miejską na oraz ze Strażą Miejską. 

Innych uwag nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku  głosów „przeciw ” i braku  głosów 
„wstrzymujących się” jednomyślnie przyjęła powyższy projekt uchwały z zaproponowaną 
zmianą.   
 

Ad pkt 3 - Omówienie Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za 2018 
rok. 
 
Sprawozdanie przedstawił Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał radny p. Maciej Rakowski: Chciałbym zapytać o dwie 
rzeczy, pierwsza to kwestia konkretnych działań zmierzających do wykrywania przypadków 
palenia w domowych piecach substancjami, materiałami  powodującymi zanieczyszczenie 
powietrza. Czy Państwo prowadziliście badania na temat dopuszczalności wykorzystywania 
do zadań kontrolnych dronów. Z tego co wiem, niektóre polskie miasta korzystają z tego.  

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: W ubiegłym tygodniu mieliśmy 
spotkanie krajowej rady komendantów i był poruszany ten temat. Większość Straży Miejskich 
rezygnuje z dronów. Materiał zebrany z dronów nie jest materiałem do wykorzystania. 
Bardziej opieramy się na zgłoszeniach mieszkańców. 
 
Radny p. Maciej Rakowski: Z czego wynika, że materiał pozyskiwany przy pomocy dronów 
nie stanowi materiału dowodowego? 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Nie są to urządzenia pozwalające  
w sposób jednoznaczny na ustalenia z którego z domów pochodzi dym. 

Radny p. Maciej Rakowski: Prosiłabym jednak o rozważenie korzystania z drona. Jeżeli uda 
się przeprowadzić pomiar z zewnątrz to nie ma co wchodzić do domu, oglądać paleniska, 
czekać jak ktoś otworzy drzwi a tak wiadomo już jaki adres jest podejrzany i można podjąć 
dalsze skuteczne działania. W ten sposób można nie opierać się tylko na zgłoszeniach 
sąsiadów. Przy pomocy drona można by w ciągu doby skontrolować około 200-300 domków 
jednorodzinnych a wejść tylko do tych przy których pojawia się pozytywny odczyt. 
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Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta Ma Pan rację, ale jako prawnik Pan wie, 
że w postępowaniu dowodowym przed sądem sam fakt, że dron  ustalił, że z jakiegoś komina 
coś się wydobywa nie jest żadnym dowodem. Musimy być na miejscu, musimy zrobić 
dokumentację fotograficzną paleniska. 

Radny p. Maciej Rakowski: W ten sposób wchodzicie w ciemno i tracicie czas na oglądanie 
paleniska przez 10 minut pod jednym adresem, a tak nie wchodzicie tam gdzie nie ma 
potrzeby. 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: mamy tak dużo zgłoszeń, że sekcja, 
która zajmuje się sprawdzaniem palenisk ma co robić. 

Radny p. Maciej Rakowski: Jaki procent tych zgłoszeń kiedy funkcjonariusze wchodzą do 
lokalu kończy się stwierdzeniem palenia odpadami. 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Większość przypadków zostaje 
potwierdzona. Ekopatrol odnotował 2643 interwencje, potwierdzonych 1900. 

Radny p. Maciej Rakowski: Druga kwestia dotyczy skuteczności interwencji w przypadku 
bezdomnych psów. W okolicy mojego zamieszkania psy zaatakowały biegacza. Ile w skali 
roku jest łapanych bezdomnych psów 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Psy zostały przewiezione do lecznicy  
w Nowosolnej. Podjęto 5455 interwencji wobec zwierząt bez opieki.  

Komendant zapewnił, że szczegółowe informacje zostaną przekazane na piśmie.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Panie Komendancie, posiada Pan 444 etaty 
na koniec 2018 r.  

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Obecnie mam 24 wakaty. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Mam Pan pieniądze ale nie ma Pan 
pracowników. 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Wykorzystuję te pieniądze zlecając 
nadgodziny. Na pewno zwiększenie ilości pracowników jest konieczne. W ekopatrolu jest 
zatrudnionych 9 pracowników, 4 osoby pracują w sekcji ds. wraków. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Wystawiono 714 mandatów – na jaką 
kwotę? 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: W tej dziedzinie mandaty są wysokie 
około 200-500 zł. W 2018 r. nałożono mandaty na kwotę około 3 200 000 zł.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Czy nie warto byłoby zrobić eksperymentu 
i zatrudnić więcej pracowników w sekcji Ekopatrolu i zakupić drony w celach prewencyjnych 
Spowodowałoby to, zadbanie o  lepszą jakość powietrza i będzie możliwość nałożenia więcej 
mandatów a środki z nich mogą być przeznaczone na sfinansowanie etatów dla strażników.  
W ubiegłym roku odnotowano założenie 9 000 blokad na kołach i  885 pojazdów zostało 
odholowanych. 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Samochody odholowane większości 
dotyczą wraków. Wraki po 6 miesiącach przechodzą na rzecz miasta i środki z nich 
pozyskane są wpływami gminy.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Jakie sekcje chciałby Pan wzmocnić? Jak 
wygląda kwestia handlu pudełkowego? 
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Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta Przede wszystkim strażników brakuje do 
pracy na dzielnicach. Problem głównie występuje na terenach prywatnych i spółdzielczych. 
Na terenach komunalnych można powiedzieć, że problem handlu pudełkowego został 
rozwiązany.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak Czy wszystkie place zabaw ogólnomiejskie 
zostały skontrolowane ? 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: W tej chwili praktycznie nie ma placów 
zabaw tzw. dzikich w większości są to tereny ogrodzone. Uprawnienia Straży w tej kwestii 
zmniejszyły się. Straż nie posiada możliwości karania. 

Radny p. Maciej Rakowski: Pan Komendant powiedział, że w tej grupie wykroczeń  
związanych z paleniem odpadami mandaty były nakładane na wysokie kwoty ponieważ jest 
to poważne wykroczenie. W około 1900 przypadków potwierdziło się, że w przypadku 
wejścia strażników, że miało miejsce palenie odpadami. Chciałabym zapytać, dlaczego w 
przypadku potwierdzenia palenia odpadami mandaty nakładano w 1/3 przypadków? 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Kodeks postępowania spraw  
o wykroczenie przewiduje, że funkcjonariusz na miejscu zdarzenia ocenia sytuację. Nie mogę 
ukarać funkcjonariusza za to, że nie nałożył mandatu  i uznał, że wystarczy pouczenie.  

Radny p. Maciej Rakowski: Uważam, że trudno mieć taką politykę, w której w tych 700 
przypadkach, w których funkcjonariusze zdecydowali się nałożyć mandaty - to są wysokie 
kwoty natomiast w 2/3 przypadków sprawcy pozostają bezkarni. Jeżeli nie zareagujemy na 
taki czyn choćby karą w minimalnej wysokości 20 zł to w moim przekonaniu to rozzuchwala 
sprawców.  

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: czasami pouczenie ma lepszy skutek niż 
nałożenie mandatu. 

Radny p. Maciej Rakowski: Dla mnie wykroczenie polegające na wypalaniu w piecu 
niedozwolonych substancji to jest poważne wykroczenie i przyjęcie, że zasada w takim 
przypadku jest wykroczenie a wyjątkowo w co trzecim przypadku nakładamy mandat to jest 
zdecydowanie zbyt liberalna polityka. 

Radny p. Bogusław Hubert: Zgadzam się z p. Komendantem, że w niektórych przypadkach 
bardziej moralnie dotkliwe jest pouczenie niż mandat. Jestem za tym, aby w przypadku 
ponownej interwencji w sprawie nakładać mandat.  

Zdaniem Przewodniczącego Komisji warto byłoby wzmocnić etaty w Straży Miejskiej  
i poszukać źródeł ich finansowania. 

Radny p. Bogusław Hubert: Uważam, że Straż Miejską należy wzmocnić etatowo  
i finansowo.  

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: W szczególności chodzi o środki 
finansowe na szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Przewodniczący poinformował, że na jednym z kolejnych posiedzeń Komisja zajmie się 
sprawą finansowania Straży Miejskiej i zapozna się z działalnością sekcji konnej Straży.  

 

Ad pkt 4 - 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: 
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1. Informacja Zastępcy Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarcze o podmiotach, w których będą wykonywane nieodpłatne i kontrolowane 
prace na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna.  

2. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego praz skuteczności działania w 2018 r.  

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                                                                
 
 

 

 


