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Protokół Nr 8/VI/2019 
 

wyjazdowego posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 18 czerwca 2019 r.  

 
DPr-BRM-II.0012.8.6.2019 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   - 7 radnych 
 
obecnych   -  6  radnych 
 
nieobecnych -   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. Przedstawienie warunków funkcjonowania Sekcji Konnej Straży Miejskiej w Łodzi.  
 

2. Informacja na temat umundurowania strażników miejskich. 
 

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.  Ustalono wprowadzenie 
punktu 2a- przyjęcie protokołu nr 7/VI/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. Innych uwag nie 
zgłoszono.  
 
Ad pkt 1 - Przedstawienie warunków funkcjonowania Sekcji Konnej Straży Miejskiej  
w Łodzi.  
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Warunki funkcjonowania sekcji konnej przedstawił Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu.  

 
Ad pkt 2 - Informacja na temat umundurowania strażników miejskich. 
   Przewodniczący Komisji poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Komisja 

wystosowała stanowisko, w którym w którym zwraca się do Pani Prezydent z prośbą  

o rozważenie możliwości przeznaczenia  środków finansowych na zakup letniego 

umundurowania dla strażników miejskich.  

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta przedstawił zestawienie dotyczące 

wydatkowania środków na umundurowanie. Umundurowanie strażników musi być zgodne  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, 

legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). 

Rocznie na sorty mundurowe potrzebujemy około 450 000 zł a wydajemy 180 000 zł. 

Wprowadziłem wewnętrzne zarządzenie, które wstrzymuje wydawanie sortów na tzw. czaso-

okresy. Każdy strażników otrzymuje ekwiwalent za pranie, każdy dba samodzielnie o zasoby 

ubraniowe. Spodnie są wymieniane raz na dwa lata. Koszule wyjściowe są wydawane raz na 

dwa, trzy lata, t-shirt – 2 sztuki na rok. Rocznie umundurowanie jednego strażnika kosztuje 

około 2325 zł. Pracowników jest obecnie 355 z czego około 40 mundurowych. Jutro mam 

spotkanie 

 z Dyrektorem Departamentu w tej sprawie. Jako pierwsza Straż Miejska w Polsce jesteśmy 

włączeni do Krajowego Systemu Ratownictwa. W tej chwili mamy przeszkolonych 45 

ratowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

Ad pkt 2 a- Przyjęcie protokołu nr 7/VI/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

Przyjęcie protokołu z powodu braku kworum zostało przesunięte na kolejne posiedzenie. 

Ad pkt 3 – sprawy różne i wniesione.  

Bieżąca korespondencja został przekazana radnym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Żadnych spraw nie zgłoszono.  

 
Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  

                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                   Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

 
                                                                                                    Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
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Joanna Kaźmierczyk                                                                
 

 
 

 


