
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.12.2019 
Protokół nr 14/XII/2019 

 

posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2019 r. 

  
 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   7 radnych  
 
nieobecnych  -   1 ( usprawiedliwiony) 
      
      
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 13/XI/19 posiedzenia Komisji.  
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok - druk 
nr 364/2019 - w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji: Straży Miejskiej  
w Łodzi, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydziału Budżetu 
Biura Inżyniera Miasta, Zarządu Dróg i Transportu oraz  Zarządu Inwestycji 
Miejskich.  
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2020-2040 – druk nr 365/2019 - w zakresie merytorycznych 
zainteresowań Komisji 
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4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 
 
 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad.4 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 

 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 13/XI/2019 posiedzenia Komisji.  

 
Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. protokół. 
 
 
Ad pkt 2  - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 
rok - druk nr 364/2019 - w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji: Stra ży 
Miejskiej  
w Łodzi, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydziału Budżetu 
Biura In żyniera Miasta, Zarządu Dróg i Transportu oraz  Zarządu Inwestycji 
Miejskich.  

 
Przewodniczący Komisji  p. Tomasz Kacprzak poprosił o przedstawienie 
planowanych dochodów i wydatków w zakresie działania Komisji w odniesieniu do  
poszczególnych służb: 
 
- Straży Miejskiej,  

- Biura Inżyniera Miasta,  

- Wydziału Budżetu  

- Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

- Zarządu Dróg i Transportu             

 

Wydział  Zarządzania  Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
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Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału przedstawił  Zastępca 
Dyrektora p. Marek Białkowski  – załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
 

Wydział Budżetu 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Biura przedstawiła  
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak  – załącznik nr 6  do niniejszego 
protokołu.  
 
W fazie pytań Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał o stan wykorzystania 
rezerwy w bieżącym roku.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Jeśli chodzi o rok poprzedni 
podniosła się kwota rezerwy na wydatki majątkowe ponieważ w roku ubiegłym rezerwa celowa 
zarzadzania kryzysowego w zakresie wydatków majątkowych wyniosła 9 460 000 zł w tej 
chwili – 11 390 000 zł. Rezerwa w 2019 r. została wykorzystana w wysokości 46 494 zł na 
pokrycie wydatków związanych z odbiorem i utylizacja toksycznej substancji, 141 000 zł dla 
OSP na działania ratownicze, 16 000 zł na wynagrodzenia dla strażników za pracę w godzinach 
nadliczbowych, w zakresie powiatu była utylizacja odpadów płynnych z osadnika na terenie 
obiektu oświatowego w Wydziale Edukacji w wysokości 40 000 zł i 200 000 zł na odtworzenie 
zużytych podczas działań ratowniczo-gaśniczych środków ochrony indywidualnej strażaka. To 
są wydatki bieżące nie było wydatków majątkowych. Mamy problem  z rozdysponowaniem na 
wydatki majątkowe z uwagi na ostatnie orzeczenia sadu w zakresie rozdysponowania rezerw. 
To muszą być zdarzenia nagłe, trudno  wydatek majątkowy nagle zaplanować.  
 
 
 Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał o finansowanie z tej puli zakupu 

samochodów gaśniczych i radiowozów.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Trochę się to zmieniło. Ta kwota, 

która była  przeznaczona m.in. dla Policji to była ze środków własnych.  

 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski  dodał, że inwestycje w zakresie 

termomodernizacji i budowy garaży dla OSP Łódź -Wiskitno są realizowane przez Wydział 

Komunalny.  

 

Biuro In żyniera Miasta  

Dyrektor Biura p. Maciej Forma ński  poinformował, że Biuro nie prowadzi inwestycji, 
głównie podejmuje decyzje i uzgodnienia. Budżet Biura ograniczony jest do kwoty 1000 zł  
 i związany z ekspertyzami technicznymi. Rezerwa celowa na 2020 r. na program poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego wynosi 300 000 zł. 
 

Pytań nie zgłoszono. 
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Zarządu Dróg i Transportu   

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa przedstawił  p.o. Zastępcy Dyrektora p. Tomasz Grzegorczyk  – 
załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.  
 
Pytań i uwag nie zgłoszono.          

 

Straż Miejska  

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Straży Miejskiej 
przedstawiła  Zastępca Komendanta p. Płoszaj  – załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Komendant zwrócił uwagę, że od października 2019 r. w Straży Miejskiej została powołana 
Sekcja windykacji wcześniej funkcjonująca w Wydziale Finansowym.  Na dzisiaj wpływy  
z  mandatów za 2019 r. wyniosły 2 264 910 zł przy planie 3 500 000 zł, windykacja wyniosła 
1961 160 zł.  
 
W fazie pytań głos zabrał Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak i zapytał czy zostały 
w projekcie budżetu umieszczone środki finansowe na zakup umundurowania dla strażników 
miejskich.   
 
Zastępca Głównego Księgowego p. Anna Piłat: W projekcie budżetu na 2020 r. została 
przyznana kwota 200 000 zł na zakup umundurowania.  
 
W trakcie dyskusji  radni nawiązali do jednego z posiedzeń podczas których radni r poruszyli 
temat zakupu letniego umundurowania dla strażników Miejskich.   Komisja ustaliła 
konieczność wystąpienia do Biura Prawnego z prośbą o przygotowanie opinii prawnej i 
udzielenie odpowiedzi czy zakup letniego umundurowania dla strażników może pochodzić z 
rezerwy celowej zarządzania kryzysowego. 
Komisja jednomyślnie 6 głosami za zdecydowała o wystąpieniu Komisji do Biura Prawnego  
z prośbą o przygotowanie ww. opinii.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zwrócił uwagę, że Komisja powinna wystąpić z pismem do 
Prezydenta Miasta o przeznaczenie określonych środków finansowych na zakup 
umundurowania letniego dla strażników miejskich. 
 
Komisja  zobowiązała Komendanta Straży Miejskiej  do przygotowania do końca stycznia 
2020 r. wyceny kosztów zakupu letniego umundurowania. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt uchwały 
 w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok  - druk nr 364/2019  w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
Opinia pozytywna: „za”- 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących się” – 0 

głosów. 
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Ad pkt 3 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – druk nr 365/2019 - w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – 
druk nr 365/2019 
 
Opinia pozytywna: „za”- 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących się” – 0 

głosów. 
 
 
 
 
 Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo Przewodniczącego 
Rady Miejskiej dotyczące niezwoływania posiedzeń Komisji w dniu kiedy 
zwoływane są sesje Rady Miejskiej.  

 
W ramach spraw wniesionych radny p. Tomasz Anielak zapytał Komendanta Straży 

Miejskiej, jakie działania podejmuje Straż w przypadku gdy na parkingu należącym 
do terenów miasta stoi od 15 lat przyczepa. Właściciel wyjaśnia, że płaci oc i nie 
pozbędzie się pojazdu. Takie zapytanie wysłałem drogą elektroniczną do Straży i na 
razie pismo pozostało bez odpowiedzi.  

 
Radny p. Maciej Rakowski zgłosił sprawę warsztatu samochodowego położonego pomiędzy 

ulicą Stalową a Warszawską,  zajmującego  się długotrwającymi naprawami wraków, 
które składowane są na terenie miasta przy linii tramwajowej. Radny zapytał 
Komendanta, czy Straż jest w stanie podjąć działania mające na celu zapobieganie 
nieodpłatnemu wykorzystywaniu terenów miasta do własnej działalności 
gospodarczej. 

 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Wojciech Płoszaj zobowiązał się do wyjaśnienia zgłoszonych 

spraw. 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
    Joanna Kaźmierczyk            Tomasz Kacprzak 
 


