
Protokół Nr 7/VI/2019 
 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 5 czerwca 2019 r.  

 
DPr-BRM-II.0012.8.5.2019 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -  8 radnych 
 
obecnych   -  7  radnych 
 
nieobecnych  usprawiedliwionych -   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. Tomasz Kacprzak 
 

       III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 6/V/2019 z dnia 7 maja 2019 r.  
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 136/2019. 

 
3. 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.  
 
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 6/V/2019 z dnia 7 maja 2019 r.  
 
Protokół został przesłany radnym drogą elektroniczną. Radni nie wnieśli uwag do jego treści.  
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 6/V/19 z dnia  
7 maja 2019 r.  r.  
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, przy braku  głosów „przeciw ” i braku  głosów 
„wstrzymujących się” jednomyślnie przyjęła powyższy protokół.  
 
Ad pkt 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 136/2019. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata 
Wojtczak – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji radny p. Maciej Rakowski powiedział:  Jestem za negatywnym 
zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały. W sytuacji, w które miasto spiera się  z 
rzędem o pieniądze na edukację i wskazuje jedną ręką, że edukacja jest niedofinansowana i 
wyrządzono uszczerbek w finansach miasta, przeznaczanie druga ręką środków na realizację 
zadań rządowych i na zakup sprzętu  do Państwowej Straży Pożarnej i Policji jest 
niezrozumiałe. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Chciałem pana radnego Rakowskiego 
uspokoić, nie są to żadne nowe środki ponieważ miasto i radni przeznaczają od przynajmniej 
kilku kadencji podobne kwoty na sprzęt dla Policji i Straży Pożarnej. W ostatnim czasie 
zmniejszyły się środki na patrole ponadnormatywne dla Policji i takie są skutki zmniejszania 
środków jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa.  
 
Przewodniczący Komisji : Uważam, że powinniśmy pozytywnie zaopiniować ten projekt 
uchwały. Będzie kupionych 10 samochodów policyjnych. Ja mógłby pan Dyrektor 
powiedzieć, ile zostanie zakupionych samochodów pożarniczych. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek 
Białkowski: Wniosek został złożony na 10 samochodów. 400 000 zł na zakup zostanie 
przeznaczony z budżetu miasta i 400 000 zł z Komendy Głównej Policji. Ile samochodów uda 
się zakupić za tę kwotę wykaże przetarg. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Uważam, że nie powinniśmy oszczędzać na 
bezpieczeństwie. Rozumiem, że miasto ma spór jeśli chodzi o wydawanie środków na 
edukację natomiast wydaje mi się, że to, że inwestujemy  więcej w edukację niż powinniśmy 
nie powinno oznaczać, że będziemy oszczędzać na bezpieczeństwie. Te pieniądze mają się 
przyczynić do tego, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał: czy sprzęt, który zostaje wycofywany z Państwowej 
Straży Pożarnej po zakupie przez nas sprzętu dla PSP w jakikolwiek sposób wraca do Łodzi, 
do OSP. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek 
Białkowski: Byłem na uroczystości w OSP Mikołajew i został przekazany samochód 
gaśniczy przez Państwową Straż Pożarną. 
  



Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 
136/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw ” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”  przyjęła powyższy projekt uchwały 
 
Ad pkt 3 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji  zaproponował, aby kolejne posiedzenie Komisji zostało 
poświęcone sprawie funkcjonowania sekcji konnej Straży Miejskiej. W trakcie dyskusji 
ustalono, że posiedzenie odbędzie się 18 czerwca 2019 r.  

Przewodniczący zaproponował, aby Komisja wystąpiła do pani Prezydent z apelem  
o rozważenie możliwości przeznaczenia  środków finansowych na zakup letniego 
umundurowania dla strażników miejskich. Zdaniem Komisji poprawi to warunki pracy 
strażników jak i wpłynie  na wizerunek służb odpowiedzialnych za zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku w mieście. Poprosił Komendanta o przygotowanie na kolejne 
posiedzenie Komisji informacji na temat kosztów zakupu umundurowania.  

Komisja jednomyślnie 4 głosami za przyjęła powyższe stanowisko.  

 

Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  
                                                                                            Przewodniczący 

                                                                                   Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

 
                                                                                                    Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                
 
 

 

 

 


