
Protokół Nr 6/V/2019 
 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi, 

z dnia 7 maja 2019 r.  
 
DPr-BRM-II.0012.8.4.2019 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -  8 radnych 
 
obecnych   -  6  radnych 
 
nieobecnych  usprawiedliwionych -   2 radnych. 
 
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 5/IV/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania ławnika- druk BRM  

nr 144/2019. 

3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 – druk 
nr 73/2019. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018 – druk 
nr 74/2019. 

5. 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. 

Następnie zaproponował włączenie do porządku obrad  punktu 1a zgodnie z aneksem 
przesłanym radnym drogą elektroniczną - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
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przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania 
Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” – druk nr 99/2019. 

 
Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 5/IV/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.  
      1a. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie przyjęcia „Trybu powoływania   członków   
               Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego” – druk nr 99/2019. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania ławnika- druk BRM  
nr 144/2019. 

3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 – druk 
nr 73/2019. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018 – druk 
nr 74/2019. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednomyślnie 4 głosami za.  
 

 
Ad pkt 1-  Przyjęcie protokołu nr 5/IV/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.  
 
Protokół został przesłany radnym drogą elektroniczną. Radni nie wnieśli uwag do jego treści.  
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 5/IV/19 z dnia  
2 kwietnia 2019 r.  
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, przy braku  głosów „przeciw ” i braku  głosów 
„wstrzymujących się” jednomyślnie przyjęła powyższy protokół.  
 
Ad pkt 1 a - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania 
członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego” – druk nr 99/2019. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
      Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

pozytywne przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków 
oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego” – druk nr 99/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się”  przyjęła powyższy projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 2- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania ławnika- druk BRM  
                     nr 144/2019 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
p. Grzegorz Szatiło. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał sekretarza Komisji, czy zostało wysłane zaproszenie na 
posiedzenie Komisji do pani ławnik. Sekretarz potwierdziła wysłanie zaproszenia.  

  Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne 
przyjęcie projektu uchwały w sprawie odwołania ławnika- druk BRM  
nr 144/2019 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ącym się”  przyjęła powyższy projekt uchwały. 

 

Ad pkt 3 - Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 
–   druk nr 73/2019 

     Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poinformował, że zgodnie z zakresem 
działalności Komisji zostaną omówione dochody i wydatki Straży Miejskiej, Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Biura Inżyniera Miasta, Zarządu Dróg  
i Transportu i Zarządu Inwestycji Miejskich. 
 
Wydatki realizowane przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa omówił 
Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski - załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Dochody i wydatki realizowane przez Straż Miejską przedstawił  Komendant p. Zbigniew 
Kuleta– załącznik nr 8 do protokołu. 
 
P.o. Kierownika p. Janusz Maciaszek Biuro Inżyniera Miasta omówił wydatki w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i  poinformował, że kwota 20 000 zł na wsparcie 
procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście nie została 
wydana.  
W ramach Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kwota wysokości 300 000 zł 
została wydana na poprawę bezpieczeństwa ruchu w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w mieście.  
 
Dochody i wydatki Zarządu Dróg i Transportu przedstawiła Zastępca Dyrektora  
p. Małgorzata Misztela-Grzesik. W zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego są 
to głównie środki z Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu. Zorganizowano 
konferencję na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarzadzania wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Innowatorów Zarządzania. W ramach tego samego programu za kwotę 
167 561 zł poprawiono bezpieczeństwo w następujących lokalizacjach:  
- ul. Zgierska przy ul. Kniaziewicza ( oznakowanie poziome powierzchni wyłączonej z ruchu) 
- al. Politechniki/ul. Cieszyńska 
- ul. Przybyszewskiego/ul. Augustów ( usunięto zbędne oznakowanie poziome i wymalowano 
powierzchnie wyłączone z ruchu oraz zamontowano oznakowanie pionowe) 
- ul. Maratońska/Obywatelska ( zmiana organizacji ruchu, wykonano oznakowanie poziome  
i pionowe) 
- al. Unii Lubelskiej/Dworzec Łódź-Kaliska (utworzono azyl jako oznakowanie poziome, 
wymalowanie powierzchni wyłączonej z ruchu z oznakowaniem pionowym) 
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- al. Wojska Polskiego/Marynarska ( wykonano oznakowanie poziome i pionowe) 
- al. Wojska Polskiego/Źródłowa( oznakowanie poziome wraz z oznakowaniem pionowym) 
- ul. Żeromskiego/Żwirki ( mamy projekt organizacji ruchu i będziemy to robić w ramach 
bieżącego utrzymania) 
- ul. Hetmańska/Billewiczówny ( zamontowano aktywny znak B6 na wysięgniku i 
podłączono do sieci energetycznej) 
- al. Kościuszki/6 Sierpnia wykonano oświetlenie ledowe 
- al. Piłsudskiego/Śmigłego-Rydza-Kopcińskiego (wykonano podgląd do skrzyżowania,) 
- ul. Dąbrowskiego/ul. Lodowa ( była propozycja budowy ronda. Z uwago na brak środków 
zadanie nie zostało zrealizowane) 
- ul. Szpitalna ( zamontowano progi zwalniające). 
 
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej realizuje przede wszystkim zadania zlecone. Cała dotacja została wydatkowana  
w wysokości 55 824 362 zł. W ramach tej kwoty 54 753 770 zł stanowiły wydatki bieżące, 
1 070 592 zł to było wykonanie wydatków majątkowych w ramach których zakupiono pompy 
do wody zanieczyszczonej, urządzenia do pomiaru czasu, urządzenia do dezynfekcji 
pomieszczeń oraz ciężki i średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Jak co roku miasto 
wspierało Komendę Miejską Straży Pożarnej. Łącznie do dyspozycji Komenda Miejska miała 
1 900 000 zł, 100 000 zł dotyczyło wydatków bieżących na zakup wyposażenia ochrony 
układu oddechowego, 1 800 000 zł na zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz  
z wyposażeniem oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Środki te zostały w 100% 
spożytkowane. 
 
   Wobec braku kolejnych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 
pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. – druk nr 
73/2019 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
Opinia pozytywna :„za” – 4 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”–0 głosów. 

 

Ad pkt 4 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018 
– druk nr 74/2019. 

Informację o stanie mienia przedstawił Kierownik Oddziału Ksi ęgowości Majątku Miasta 
 i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości p. Andrzej Frontczak: Informacja obejmuje 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. W Informacji zostały wykazane też grunty, które 
nie są ujęte w ewidencji księgowej a ich wartość została określona szacunkowo przez Łódzki 
Ośrodek Geodezji na podstawie transakcji obrotu nieruchomości. Za 2018 rok przyjęto  
średnią cenę 1 m² gruntu pod terenami mieszkaniowymi w wysokości 166 zł. W 2017 r. 
przyjęto kwotę 153 zł. Pod pozostałymi terenami wartość gruntu w 2018 r. została przyjęta w 
wysokości 231 zł. Za 2017 r. – 316 zł. W sumie wartość majątku brutto obejmująca również 
te kwotę na koniec 2018 r. wyniosła 25 022 668 473 zł co stanowi w porównaniu z 2017 r. 
zmniejszenie o 4,1%. Wartość majątku brutto wynikająca z ewidencji księgowej na koniec 
2018 r. wyniosła 17 711 824, 053 zł. W stosunku do 2017 r. wzrosła o 42,59%. Wartość 
majątku brutto ogólnie przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 25 755,09 zł co stanowi 
wzrost o 43,85%  
w stosunku do wartości na koniec 2017 r. Generalnie procentowy udział wartości netto i 
brutto majątku wynosi 75,19% co świadczy o tym, że majątek miasta cały czas jest 
odnawiany.  
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Ad pkt 5 - 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. Do wiadomości pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczące kampanii 
wyborczej do wyborów ławników na kadencję 2020-2023. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował także, że w imieniu Komisji wziął udział  
w posiedzeniach komisji konkursowych na wyłonienie najlepszych łódzkich 
strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych. 

Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  
 

 
                                                                                            Przewodniczący 

                                                                                   Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

 
                                                                                                    Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                
 
 

 

 

 


