
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.1.2020 
Protokół nr 15/I/2019 

 

posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 stycznia 2020 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 14/XII/19 posiedzenia Komisji.  
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 20202 rok – druk nr 18/2020. 
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – druk nr 19/2020. 
 

4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej  
w Łodzi za okres od 29 listopada 2018 r do 31 grudnia 2019 r.  
 

5. Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu Społeczno-Prawnego na 2020 rok.  
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6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 

Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak. 
 
 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Wiceprzewodnicząca Komisji powitała obecnych na sali radnych oraz zaproszonych gości. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do prowadzenia obrad 

 i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. 

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 14/XII/2019 posiedzenia Komisji.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 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 zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 20202 rok – druk nr 18/2020. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu  

p. Halina Wyszomirska. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie 

pozytywne przyjęcie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok - druk nr 18/2020. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad. pkt.3 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – druk nr 19/2020. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu  

p. Halina Wyszomirska. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie 

pozytywne przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – druk nr 19/2020. 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4 - Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady 
Miejskiej w Łodzi za okres od 29 listopada 2018 r do 31 grudnia 2019 r.  
 
Projekt Sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poinformowała, że sprawozdanie 

zostało dostarczone radnym do Aktówki. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie  Sprawozdanie z działalności 

Komisji  

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła Sprawozdanie.  
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Ad pkt 5 –Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu Społeczno-Prawnego na 2020 rok.  
 
Projekt Planu pracy stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  poinformowała, że plan pracy został 

dostarczony radnym do Aktówki. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie  Plan pracy Komisji na 2020 rok. 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła Plan pracy Komisji na 2020 rok.  

 
 

 
Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła sprawy, które wpłynęły do Komisji 

 i poinformowała, że poniższe dokumenty są do wglądu u sekretarza Komisji: 

1. Pismo Straży Miejskiej zawierające kosztorys zakupów elementów umundurowania 

oraz odzieży ochronnej dla pracowników Straży Miejskiej w Łodzi na 2020 rok.  

2. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w ramach służby ponadnormatywnej  

za okres od 7 grudnia do 1 grudnia 2019 r.  

     W ramach spraw różnych głos zabrał radny p. Bogusław Hubert i zwrócił uwagę, że po 

zapoznaniu się  z kosztorysem zakupu elementów umundurowania oraz odzieży ochronnej dla 

pracowników Straży Miejskiej w Łodzi środki finansowe na potrzeby w tym zakresie 

zgłoszone przez Straż Miejską są zabezpieczone  na poziomie 40%.  

Radny p. Maciej Rakowski zwrócił uwagę, że od lat pieniądze na właściwe umundurowanie 

Straży są, tylko radni decydowali, aby te pieniądze wydawać na finansowanie  administracji 

rządowej. Dalej radny powiedział: Ja zawsze byłem przeciw  i wskazywałem  żeby te 

pieniądze przeznaczyć na realizację naszych zadań. Radni uznawali, że lepiej te pieniądze dać 

Policji więc państwo cieszcie się, że Policja ma radiowozy a strażnikom powiedzcie, że nie 

ma środków na umundurowanie.  
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Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zaproponował, aby Komisja zwróciła 

się do Pani Prezydent z apelem o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających 

pełną realizację wyżej wymienionych zakupów. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła stanowisko-apel i zwróciła się do pani Prezydent o przesłanie 

odpowiedzi w ciągu 14 dni. 

W ramach spraw wniesionych Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta 

zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu Komisja zajęła się działalnością Referatu 

Profilaktyki Społecznej.  

 

Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 

W trakcie ustalono wstępnie, że posiedzenie wyjazdowe odbędzie się 25 lutego br.  

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił kolejne sprawy, które wpłynęły do Komisji 

 i poinformował, że poniższe dokumenty są do wglądu u sekretarza Komisji: 

1. Informacja o podmiotach, w których będą wykonywane nieodpłatne i kontrolowane 

prace na cele społeczne oraz prace społecznie użyteczne. 

Radny p. Bogusław Hubert nawiązał do corocznego wystąpienia Komendanta Miejskiego 

Policji o dofinansowanie w postaci zakupu 10 samochodów dla Policji i  zasugerował, aby 

przynajmniej dwa z nich były przeznaczone dla Straży Miejskiej.  

Radny p. Maciej Rakowski: Nie jestem za takim stanowiskiem i wyjaśnię dlaczego. 

Problem jest systemowy – odpowiedzmy sobie na pytanie, czy potrzebny, przydatny i 

zasługujący na finansowanie  jest Dom Małego Dziecka w Kielcach i czy zasługuje na 

dofinansowanie Oddział Intensywnej Terapii w Szczecinie. Chyba zasługują, może Oddział 

jest nawet bardziej przydatny niż samochody dla Straży Miejskiej. Ale my nie powinniśmy w 

ogóle rozumować tymi kategoriami. Naszą rzeczą nie jest poszukiwanie  cennych zadań z 

obszaru państwa poza sferą działania samorządu i pakowanie tam pieniędzy tylko naszą 

rzeczą jest zapewnienie prawidłowego finansowego zaplecza dla realizacji naszych działań 

przez nasze służby. Każde stanowisko w którym będziemy  wskazywali, że możemy połowę 

dać na radiowozy dla Policji a połowę dla Straży Miejskiej to ono z założenia nie znajdzie 
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mojego poparcia. Uważam, nie wchodząc w ocenianie zadań Policji, oczywiście potrzebna 

służba tak samo jak Odział Intensywnej Terapii w Szczecinie ale skoro  nie finansujemy 

Oddziału  to nie ma też żadnego uzasadnienia żebyśmy stale finansowali funkcjonowanie 

Policji w Łodzi. To jest zadanie administracji rządowej. 

Radny p. Bogusław Hubert: Nie do końca się zgadzam, chociaż rzeczywiście pan radny 

uświadomił mi, że powinniśmy iść innym tokiem rozumowania. Oddział Intensywnej Terapii 

w Szczecinie nas zupełnie nie interesuje natomiast Policja pracująca w Łodzi nie działa na 

rzecz szczecinian. Jeżeli mamy możliwość pomóc, jeżeli mamy pieniądze to możemy pomóc 

tym służbom , które zajmują się bezpieczeństwem łodzian. Chyba źle sformułowałem swoją 

tezę, nie powinniśmy łączyć pomocy dla Policji z pomocą dla Straży Miejskiej. 

Radny p. Maciej Rakowski: Gdyby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie  

nie utopiły milionów w ekshumacje smoleńskie to miałyby na radiowozy. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się w siedzibie 

Straży Miejskiej. Wstępnie ustalono termin posiedzenia na 25 lutego br.  

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 

                                                                                            Wiceprzewodnicząca 
 

                                                                               Komisji Ładu Społeczno-
Prawnego 

 
 
                                                                                              Antonina Majchrzak 
Protokół sporządziła 
 

      Joanna Kaźmierczyk                                                                

 


