
Protokół nr 21/VIII/2016 
posiedzenia  

Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 18 października 2016 r. 

DPr-BRM-II.0012.9.9.2016 

I. Obecność na posiedzeniu  
 
1. Członkowie Komisji  
    - stan: 6 
    - obecnych: 6 
    - nieobecnych:  0 
2. Zaproszeni goście – według listy   

 
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do  protokołu.  

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

 
II. Planowany porządek posiedzenia:  
 

1. Przyjęcie protokołu nr 20/VIII/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.   

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 

druk nr 281/2016. 

3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za I półrocze 2016 r.  

4. Prezentacja działalności nowo powstałych komórek organizacyjnych Straży Miejskiej 

Eko patrol i Animal patrol. 

5. Sprawy różne i wniesione.  

III. Przebieg posiedzenia  

              Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych i gości 
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad. 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta na prośbę Wiceprzewodniczącego Komisji 
p. Radosława Marca przedstawi informację na temat ochrony budynków należących do 
Urzędu Miasta Łodzi przez strażników miejskich. 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 20/VIII/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.   

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 

druk nr 281/2016. 

3. Informacja Komendanta Straży Miejskiej  na temat ochrony budynków należących do 

Urzędu Miasta Łodzi przez strażników miejskich. 
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4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za I półrocze 2016 r.  

5. Prezentacja działalności nowo powstałych komórek organizacyjnych Straży Miejskiej 

Eko patrol i Animal patrol. 

6. Sprawy różne i wniesione.  

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 20/VIII/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.  
Protokół  został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za”. 
 
Ad 2 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk nr 281/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

    W fazie pytań i dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał czy 
Rada Osiedla wyraziła opinię w sprawie lokalizacji kasyna gry. 

Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Rada nie wyraziła opinii. Brak opinii w ciągu 21 dni od otrzymania 
zapytania uznaje się za opinię pozytywną. 

   Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 281/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 4 radnych  

przeciw - 2, 

wstrzymało się –0. 

Ad 3 
Informacja Komendanta Straży Miejskiej  na temat ochrony budynków należących do 
Urzędu Miasta Łodzi przez strażników miejskich. 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta poinformował, że  jednym z ustawowych 
obowiązków Straży Miejskiej jest ochrona obiektów użyteczności publicznej. Z dniem 1 lipca 
2016 r. ochrona obiektów została zwiększona o kilka dodatkowych punktów.  
W dzielnicy Łódź-Śródmieście  takich obiektów jest sześć, w tym dwa obiekty całodobowe. 
W dzielnicy Łódź-Widzew- dwa obiekty, w dzielnicy Bałuty- cztery, w dzielnicy Górna – 
dwa a w dzielnicy Łódź -Polesie – jeden obiekt. Dodatkowo Straż Miejska dozoruje miejsca 
w których znajdują się siedziby SM: Kilińskiego 81, Rydla 19, Mokra 10 i ul. Piotrkowska 
112. Łącznie do zabezpieczenia tych wszystkich obiektów  przeznaczono 84 pracowników 
mundurowych. Na zwiększenie etatów w Straży Miejskiej z chwilą przyjęcia dodatkowych 
obowiązków od 1 maja  Straż otrzymała dofinansowanie na 12 etatów.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał od kiedy Straż Miejska przejęła 
dodatkowe obiekty do ochrony i ilu pracowników zostało oddelegowanych do ochrony 
budynków UMŁ przed 1 lipca? Czy udało się zatrudnić 12 osób zgodnie z przyznanym 
limitem etatów. Czy w związku z tym, że  od 1 lipca Straż otrzymała dodatkowe obowiązki 
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dotyczące ochrony budynków UMŁ Komendant liczyłby na wsparcie Komisji dotyczące 
zwiększenia liczby etatów. 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: od 1 lipca. Przed 1 lipca było 
oddelegowanych około 60 pracowników. Po 1 lipca 24 pracowników zostało dodatkowo 
oddelegowanych. Około 50 mundurowych strażników miejskich do pracy w terenie 
należałoby zatrudnićw Straży Miejskiej - uważa jej komendant Zbigniew Kuleta. W jego 
opinii optymalny poziom zatrudnienia w Straży Miejskiej powinien oscylować wokół 500 
osób. Tymczasem obecny stan zatrudnienia to 458 pracowników. W 2011 r. było ich 506. W 
tym roku do Straży Miejskiej odbyły się już cztery nabory. Obecnie trwa rekrutacja na 10 
wakatów. Dokumenty złożyło tylko 21 osób, które muszą przejść kilka etapów rekrutacji. 
Strażnicy miejscy najczęściej odchodzą do innych służb - np. Policji czy służby więziennej. 
Zarobki w Straży Miejskiej są niskie - na poziomie najniższego wynagrodzenia krajowego. 

Radny p. Grzegorz Matuszak zapytał: Jaki procent stanowią pracownicy zajmujący się 
ochroną budynków? 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: 398 pracowników mundurowych w tym 
84 zostało oddelegowanych do ochrony obiektów. 

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał: Ilu strażników potrzebujemy żeby wypełniać wszystkie 
zdania? 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: 1 strażnik mundurowy powinien 
przypadać na 1500 mieszkańców. Zwiększenie etatów o 50 strażników spełniło by to 
kryterium.   

Radny p. Bogusław Hubert uznał, że w celu zapewnienia wykonywania ustawowych 
obowiązków przez Straż Miejską należy zwiększyć zatrudnienie osób pracujących w terenie. 
Podkreślił także fakt, że kilkunastu strażników zostało przesuniętych do ochrony budynków 
UMŁ, spowodowało, że miasto zaoszczędziło określone pieniądze. Dzięki tej decyzji 
poprawiła się jakość świadczonych usług w stosunku do osób odwiedzających chronione 
przez Straż Miejską budynki użyteczności publicznej. Jego zdaniem zasadne byłoby 
wystąpienie Komisji do Prezydenta Miasta o zwiększenie ilości etatów pracowników 
mundurowych w Straży Miejskiej 

Przewodniczący p. Andrzej Kaczorowski zapytał, jaka liczba strażników pracujących 
 w terenie pozwoliłaby na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie poczucia 
bezpieczeństwa. 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Około 50 osób więcej. Około 500 
pracowników to byłaby liczba optymalna. 450 pracowników mundurowych i administracja. 

Przewodniczący p. Andrzej Kaczorowski: Czy takie pismo dotyczące ilości etatów pan 
Komendant złożył do Prezydenta Miasta czy Skarbnika przed złożeniem projektu budżetu? 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Budżet Straży w paragrafie 
wynagrodzenia jest określony i na ilu będzie nas stać pracowników tylu za te pieniądze 
moglibyśmy zatrudnić. W tej chwili oferujemy warunki płacowe na poziomie najniższego 
wynagrodzenia krajowego. Tworząc budżet na przyszły rok muszę opierać się na wytycznych 
Skarbnika Miasta określających limity w poszczególnych paragrafach. Moje marzenia nijak 
się mają do założeń finansowych określonych przez Skarbnika Miasta.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec uznał za zasadne wsparcie Straży 
Miejskiej w uzyskaniu dodatkowych środków na zwiększenie etatów.  

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski uznał, że w przededniu przekazania  
projektu budżetu Radzie Miejskiej zasadne byłoby wystąpienie do Prezydenta Miasta Łodzi 
 i Skarbnika Miasta  o zwiększenie liczby  strażników wykonujących prace patrolowe. 

Radni 4 głosami „za” zdecydowali o wystąpieniu do Prezydenta.  

Ad 4 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za I półrocze 2016 r.  

Sprawozdanie  przedstawił Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta. Sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

W fazie pytań i dyskusji radny p. Tomasz Głowacki zapytał w jakich sytuacjach stosuje się 
przewóz osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania? Czy ilość mandatów za używanie 
wulgaryzmów zwiększa się ? 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Przewóz osób nietrzeźwych do miejsca 
zamieszkania jest jednym z ustawowych zadań Straży. Jeśli chodzi o nakładanie mandatów za 
używanie wulgaryzmów liczba w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa znaczącej 
zmianie. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec nawiązał do wypowiedzi Komendanta 
odnośnie uroczystości  25-lecia Straży Miejskiej i zapytał, dlaczego członkowie Komisji nie 
otrzymali zaproszenia na tę uroczystość. 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta poinformował, że zaproszenia zostały 
wysłane do Biura Rady Miejskiej. Nie były to zaproszenia imienne. Zapewnił, ze w 
przyszłości taka sytuacja nie powtórzy się i członkowie Komisji otrzymają imienne 
zaproszenia.  

Ad 5 
Prezentacja działalności nowo powstałych komórek organizacyjnych Straży Miejskiej 
Eko patrol i Animal patrol. 
 
Prezentację działalności Ekopatrolu przedstawił Naczelnik Paweł Trojanowski. Prezentacja  
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
W fazie pytań i dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski zapytał, czy 
gdzieś w Polsce i czy w świetle obowiązującego prawa byłoby możliwe wykorzystywanie do 
czynności kontrolnych nowoczesnych urządzeń technicznych, np. dronów. Można rozważyć 
na przykład przelot dronem nad miastem z urządzeniem przeprowadzającym analizę tego co 
jest emitowane z kominów i wtedy jest podstawa do ewentualnej kontroli budynku.  
 
Naczelnik p. Paweł Trojanowski: Temat jest nowy. Trzy tygodnie temu w Katowicach na 
sympozjum dyskutowaliśmy na te tematy. Zauważyłem różne podejścia do sprawy. Są Straże, 
które indywidualnie pozyskują materiał dowodowy czyli pozyskują te próbki i analizują 
spaliny. My w przypadku wątpliwości, w upoważnieniu jest mowa o pobraniu próbek 
popiołów. Materiał pobiera Wydział Ochrony Środowiska razem ze Strażą a analizuje go 
Politechnika Łódzka. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: Mi nie chodzi o materiał dowodowy 
tylko  o pewną podstawę do interwencji.  
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Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał o kontrole przeprowadzane 
 w Śródmieściu jeśli chodzi o palenie w piecach niebezpiecznymi odpadami.  
 
Naczelnik p. Paweł Trojanowski. Prowadzimy takie kontrole i odbywają się one na zasadzie 
fizycznego wchodzenia do każdego lokalu w kamienicy. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: czy przypadkiem nie dzieje się tak, że 
każemy tego kto otworzył drzwi.  
 
Naczelnik p. Paweł Trojanowski: To nie jest tak, że jak ktoś nie otworzy to temat jest 
zamknięty. Wystawiane są wezwania. Nie każde podjęcie kontroli kończy się wystawieniem 
mandatu. W Łodzi nie mamy problemu z ty, że ludzie nie otwierają  drzwi. 
 
Prezentację Animal Patrol przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji. 
 
Ad 6 
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: 
1. Wyjaśnienie Zastępcy Naczelnika Oddziału Dzielnicowego Łódź-Śródmieście Straży 
      Miejskiej w sprawie negatywnych zachowań  mających miejsce wśród lokatorów  posesji 
      przy ….. 
2.   Pismo Komendanta Miejskiego Policji  z prośbą o doposażenie  łódzkiej Policji w sprzęt 
       informatyczny i biurowy w kwocie około 200 000 zł oraz pismo Skarbnika Miasta  w tej 
       sprawie. 
3.   Pismo Komendanta Miejskiego Policji  z prośbą o dofinansowanie w 2017 r.  z kwocie 
       600 000 zł na pokrycie kosztów ponadnormatywnej służby Obchodowej i patrolowej. 
4.    Pismo p. ……… dotyczące interwencji  funkcjonariuszy Straży Miejskiej.   
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poprosił o przesyłanie drogą elektroniczną 
skanów pism wpływających do Komisji Ładu. 
 

Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                         
 
 

 

 


