
Protokół nr 12/XII/2015 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno – Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 grudnia 2015  r. 

DPr-BRM-II.0012.9.9.2015 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan - 7 

    - obecnych - 5 

    - nieobecnych - 2 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do  protokołu.  

Zaproszenia dla radnych i gości stanowią załączniki nr 3 i 4 do  protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2015 rok -  druk nr 287/2015. 

2. Zaopiniowanie projekt uchwały – stanowiska – apelu w sprawie umieszczenia instrukcji 

udzielania pierwszej pomocy oraz numerów alarmowych w gablotach zlokalizowanych 

na przystankach transportu publicznego Miasta Łodzi – druk nr 200/2015 

3. Sprawy różne i wniesione. 

  III. Przebieg posiedzenia      

              Przewodniczący komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych.  

Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad. Radni nie 

wnieśli uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za”. 

Ad 1 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2015 rok -  druk nr 287/2015. 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: Wczoraj wpłynęła autopoprawka 
dotycząca trzech spraw: Zmiana dotyczy  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
Wprowadzenie nowego zadania - zakup samochodów  pożarniczych i specjalnych wraz  
z wyposażeniem  oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego. To zadanie zostało 
wprowadzone kosztem innego zadania, które było niezbędne dla PSP, aby zakupić ciężki 
samochód ratownictwa technicznego. Kwota 182 800 zł. Samochód ciężki  
 ratownictwa technicznego  komenda otrzyma. Dodatkowe środki jako uzupełnienie miasta 
nie będą potrzebne do dofinansowania części do samochodów dlatego Komenda Miejska PSP 
poprosiła, aby mogła zakupić inne samochody specjalistyczne i wyposażenie dla swoich 
potrzeb aby wykorzystać pulę środków, która była pierwotnie dla PSP przeznaczona. Jeżeli 
chodzi o autopoprawkę. Na stronie 5 – 100 000 zł na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń 
na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem „Silna Płeć”. Program 
wspierany jest przez Komendę Miejską Policji. Zakupy i modernizacja pomieszczeń miałaby  
być dokonana w tym roku. Dzisiaj  rozmawiałem z Komendą i może okazać się, że środki te 
ze względów proceduralnych  nie będą mogłyby być wydatkowane w tym roku. Dwie kolejne 
zmiany są konsekwencją uchwał Rad Osiedli. Na stronie 6 kwota 13 900 zł – projekt  
zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku strażnicy OSP Nowosolan. Zadanie 
będzie realizował Wydział Gospodarki Komunalnej. Drugie przesunięcie – Rada Osiedla 
Bałuty –Zachodnie chce przeznaczyć 5 000 zł na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP  
Łódź-Mikołajew. 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał czy środki przeznaczone  na 
zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w wysokości 13 900 zł zdązą zostać wykorzystane 
przez OSP? Czy w momencie niewykorzystania tych środków wracają one do Rady Osiedla? 
 
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: Jeżeli warunki pogodowe pozwolą to 
tak. Budżet jest planem rocznym i te środki nie przechodzą automatycznie na lata następne.  
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski: Czy w przypadku niewykorzystania 
środków istnieje możliwość przekazania tych środków w przyszłym roku na ten sam cel? 
 
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: mam nadzieję, że uda się w tym roku 
wykorzystać te środki.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał  o dofinansowanie adaptacji 
pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego „Silna Płeć”. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: To jest program realizowany przez 
Komendę. Ma na celu przeprowadzenie szkoleń w zakresie samoobrony.   
 
     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 287/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 3 radnych  

przeciw - 0, 
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wstrzymało się –2. 

 
 
Ad 2 
Zaopiniowanie projekt uchwały – stanowiska – apelu w sprawie umieszczenia instrukcji 
udzielania pierwszej pomocy oraz numerów alarmowych w gablotach zlokalizowanych 
na przystankach transportu publicznego Miasta Łodzi – druk nr 200/2015 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Radny Rady Miejskiej p. Marcin Zalewski 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
W fazie pytań i dyskusji radny p. Grzegorz Matuszak zapytał: czy nie byłoby  
bardziej racjonalne aby umieścić instrukcję udzielania pierwszej pomocy i informację  
o numerach alarmowych w tramwajach i autobusach. Zdaniem radnego jest to ważna  
i potrzebna inicjatywa. 
 
Radny Rady Miejskiej p. Marcin Zalewski: Informacja taka jest większości pojazdów 
komunikacji miejskiej, jest też wyświetlana w telewizji N znajdującej się w niektórych 
pojazdach transportu zbiorowego. 
 
Zdaniem radnego p. Bogusława Huberta umieszczanie instrukcji zarówno w pojazdach jak  
i na przystankach jest równorzędne.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał czy jest możliwość wniesienia autopoprawki w której 
zostaną uwzględnione też pojazdy transportu zbiorowego jak i przystanki na umieszczenie 
instrukcji.  
 
Radny Rady Miejskiej p. Marcin Zalewski: Nie ma z naszej strony przeciwwskazań do 
tego typu rozszerzeń. Nie chciałbym wchodzić w kompetencje Prezydenta Miasta, który 
napisał, że to jest i jest uzupełniane.  
 
     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku BRM nr 200/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 3 
Sprawy różne i wniesione. 

W ramach spraw różnych prowadzący obrady p. Andrzej Kaczorowski przedstawił 
sprawy, które wpłynęły do Komisji i poinformował, że poniższe dokumenty są do wglądu  
u sekretarza Komisji: 

- Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych  przez policjantów w okresie od 1-25 listopada 2015  

Przewodniczący Komisji  zapytał: mam pytanie do Komendanta Straży Miejskiej- 
przeczytałem z jednej z gazet, że będą przekazywane informacje o niezapłaconych mandatach 
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z bieżącego roku do Policji w celu wyegzekwowania  tych należności. Z poprzednich Komisji 
pamiętam, że od maja radar nie działa 
 
Zastępca Komendanta SM: Czekamy na opinię z Ministerstwa.  
 

Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                                Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                                

 
 


