
Protokół nr 22/XI/2016 
posiedzenia  

Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 15 listopada 2016 r. 

DPr-BRM-II.0012.9.10.2016 

 

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 21/X/2016 z dnia 18 października 2016 r.   

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

druk nr 298/2016. 

3. Prezentacja działalności nowo powstałej komórki organizacyjnej Straży Miejskiej 

Animal patrol. 

4. 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. 

     Następnie Przewodniczący wprowadził punkt dotyczący przyjęcia stanowiska w sprawie 
dofinansowania Straży Miejskiej. Stanowisko zostało wypracowane na poprzednim 
posiedzeniu Komisji po  zapoznaniu się z informacją Komendanta Straży Miejskiej  na temat 
ochrony budynków należących do Urzędu Miasta Łodzi przez strażników miejskich. Na 
prośbę Wiceprzewodniczącego Komisji p. Radosława Marca wprowadzono punkt dotyczący 
finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 21/X/2016 z dnia 18 października 2016 r.   

2. Przyjęcie stanowiska w sprawie dofinansowania Straży Miejskiej.  
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3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 

druk nr 298/2016. 

4. Omówienie sytuacji finansowej Ochotniczych Straży Pożarnych.  

5. Prezentacja działalności nowo powstałej komórki organizacyjnej Straży Miejskiej 

Animal patrol. 

6. Sprawy różne i wniesione.  

Radni nie wnieśli uwag  do zaproponowanych zmian w porządku. Porządek został przyjęty 
jednomyślnie 3 głosami za. 
 
Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 21/X/2016 z dnia 18 października 2016 r.  
 
Protokół został przyjęty jednomyślnie 3 głosami za.  
 
Ad 2 
Przyjęcie stanowiska w sprawie dofinansowania Straży Miejskiej.  
    Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zwrócił się do członków Komisji  
o zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie dofinansowania Straży Miejskiej. Stanowisko 
zostało wysłane radnym drogą elektroniczną. Radni nie wnieśli uwag i stanowisko zostało 
przyjęte jednomyślnie 4 głosami za.  
Stanowisko stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad 3 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk nr 298/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
                         Wobec braku  pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 298/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 3 radnych  

przeciw - 2, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 4 
Omówienie sytuacji finansowej Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Prezes Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych p. Sławomir Emanuel omówił 
działalność organizacyjną i  operacyjną Ochotniczych Straży Pożarnych ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb finansowych. Ochotnicza Straż Pożarna w Łodzi pilnie potrzebuje 
wymiany sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Zaapelował też o zwiększenie środków na wydatki 
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bieżące dla OSP na przyszły rok o 100 000 zł. Pozwoliłoby to na utrzymanie nowego 
budynku OSP Łaskowice, wznowienie działalności operacyjnej przez OSP-Retkinia i środki 
na szkolenia.  

Ochotnicze Straże Pożarne w Łodzi pozyskały przez lata 34 używane pojazdy z Państwowej 
Straży Pożarnej, ale ten sprzęt się zestarzał. Pod koniec ubiegłego roku zmieniły się przepisy 
 i teraz o przekazaniu używanego sprzętu Ochotniczym Strażom decyduje komendant główny 
PSP, co utrudnia procedurę. Tymczasem Rada Miejska w Łodzi przekazuje co roku znaczne 
kwoty na zakup nowego sprzętu dla PSP. Gdy się zużyje, jest przekazywany do OSP, ale 
niekoniecznie łódzkiego - może trafić do każdego miejsca w Polsce.  

W fazie pytań i dyskusji Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał: Jak 
wygląda budżet zaplanowany dla OSP na 2017 rok. 

Kierownik Oddziału Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: 
Poziom środków przeznaczonych dla OSP w 2017 r. jest taki sam tegorocznych. 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski: zwrócił uwagę na to, że miasto 
przekazuje co roku znaczne kwoty na zakup nowego sprzętu dla straży. Gdy się zużyje, jest 
przekazywany do OSP, ale niekoniecznie łódzkiego - może trafić do każdego miejsca  
w Polsce.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Jerzy 
Wołosiewicz: Do tej pory o rozdysponowaniu sprzętu decydował komendant wojewódzki. 
Było porozumienie na podstawie którego za samochody, których miasto Łódź wspiera zakup  
bądź dofinansowuje były przekazywane OSP Łodzi. W tej chwili decyzje podejmuje 
Komendant Główny.  

Zdaniem Wiceprzewodniczącego Komisji p. Macieja Rakowskiego  samorząd powinien 
wspierać przede wszystkim miejskie służby, a Policję czy PSP powinien utrzymywać rząd 

Przewodniczący Komisji Andrzej Kaczorowski i wiceprzewodniczący Radosław Marzec 
zasugerowali komendantowi Sławomirowi Emanuelowi, aby w pierwszej kolejności  
w obecnej sytuacji wystosował list do komendanta głównego PSP z prośbą o przekazanie 
używanego sprzętu do Łodzi. 

Radny p. Tomasz Głowacki: Kiedy nastąpił ostatni raz zakup samochodów? 

Prezes Zarządu OSP p. Sławomir Emanuel: Ostatni raz nowe samochody zakupione przez 
miasto łódzka OSP otrzymała sześć-siedem lat temu. Były to zakupy dla OSP-Mikołajew, 
OSP-Mileszki, i OSP – Stare Złotno. W ostatnich latach ze środków MSWiA kupiono też 
jeden lekki samochód dla brygady płetwonurków. W ostatnich 5 latach do łódzkich OSP 
dotarło 10 samochodów używanych z Komendy Miejskiej PSP. 

Radny Tomasz Głowacki zaproponował podzielenie środków z budżetu miasta pomiędzy 
OSP a PSP.  

Przewodniczący Komisji Andrzej Kaczorowski poprosił Wydział Zarządzania 
Kryzysowego o przygotowanie zestawienia obejmującego ostatnie 6 lat dotyczące wysokości 
przekazanych środków do PSP i OSP 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał o środki na działalność bieżącą  
OSP. Pan Komendant wspominał, że w każdym roku przyznawane są różne kwoty i z każdym 
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rokiem są niższe o 5 %. Czy p. Komendant nie boi się, ze w tym roku ta kwota również 
zostanie pomniejszona? 

Prezes Zarządu OSP p. Sławomir Emanuel: Ta kwota jest utrzymana na tym samym 
poziomie, realnie będziemy mieli kłopot po oddaniu strażnicy OSP Łaskowice. Kwota 
niezbędna do funkcjonowania OSP to jest ok. 100 000 zł więcej. W pełni 
satysfakcjonowałaby nas kwota 1 367 000 zł wynikająca z potrzeb zgłoszonych przez 
jednostki OSP. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: jeżeli chcemy przekazywać środki na 
zakup sprzętu dla PSP, która powinna być finansowana przez rząd to wskazuję, abyśmy 
występowali nie z apelem i prośbami, ale deklaracją, że przekażemy taką kwotę na zakup 
sprzętu po przekazaniu OSP takich pojazdów na jakie ma zapotrzebowanie. Czy prawdą jest, 
że 2016 r. jest pierwszym rokiem w którym nie są ze środków budżetowych finansowane 
przejazdy w zakresie działalności OSP, inne niż na akcje ratowniczo-gaśnicze? 

Prezes Zarządu OSP p. Sławomir Emanuel: Generalnie, w Łodzi istnieje zasada, że 
jakikolwiek wyjazd samochodu pożarniczego, oznakowanego odbywa się za wiedzą 
Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP.  

Ad 5 
Prezentacja działalności nowo powstałej komórki organizacyjnej Straży Miejskiej 
Animal patrol. 

Naczelnik Oddziału Ogólnomiejskiego Straży Miejskiej p. Paweł Trojanowski 
przedstawił działalność sekcji Animal patrol. Prezentacja stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu.  

Animal Patrol - to druga po Eko Patrolu specjalistyczna jednostka w łódzkiej Straży 
Miejskiej. 18 strażników wyłapuje zwierzęta - zarówno te dzikie, jak i bezdomne czy 
„uciekinierów" z domów i gospodarstw, ale też sprawdza, czy właściciele nie znęcają się nad 
swoimi zwierzętami. Od stycznia do sierpnia bieżącego roku Animal Patrol podjął 3702 
interwencje. W tym czasie ok. 2000 zwierząt trafiło do Schroniska przy ul. Marmurowej, ok. 
600 przewieziono do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, ok. 370 do miejsca zamieszkania ich 
właścicieli, a około 185 do kliniki weterynaryjnej. Szczególnie dużo zgłoszeń dotyczy 
zwierząt bezdomnych, które uciekły lub zostały porzucone przez właściciela. Wiele 
interwencji dotyczy znęcania się nad zwierzętami - poprzez stosowanie wobec nich przemocy 
fizycznej, zastraszanie ich, drażnienie, porzucenie, wystawienie na działanie warunków 
atmosferycznych, które grożą ich życiu lub zdrowiu, utrzymywanie ich w warunkach w stanie 
rażącego zaniedbania czy przy braku możliwości przyjęcia naturalnej pozycji (w ciasnych 
klatkach), ale też bez odpowiedniego pokarmu lub wody. Niekiedy strażnicy odławiają takie 
nietypowe zwierzęta, jak pyton królewski, nietoperze, jenoty, lisy, sarny czy kuny - zwierzęta 
szczególnie niebezpieczne lub ranne. Podejmowano też interwencje dotyczące małpiatki  
w mieszkaniu czy zaniedbanych kóz. Animal patrol współpracuje ze Lekarzem Weterynarii, 
Wydziałem Ochrony Środowiska, Policją, Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Działalność Animal Patrolu łodzianie docenili m.in. poprzez przekazanie sprzętu  
i radiowozów w ramach budżetu obywatelskiego. 



 5

W fazie pytań i dyskusji  głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec 
zapytał czym są spowodowane różnice pomiędzy zgłoszonymi zdarzeniami a podjętymi 
interwencjami? Ile osób liczy sekcja Animal patrol? 

Naczelnik Oddziału Ogólnomiejskiego Straży Miejskiej p. Paweł Trojanowski: Sekcja 
Animal reaguje na wszystkie zgłoszenia, ale nie wszystkie są podstawą do podjęcia 
interwencji. Sekcja liczy obecnie 8 osób.  
 
Komendant p. Zbigniew Kuleta dodał, że liczba zgłoszeń sugeruje, że wskazane byłoby 
rozbudowanie sekcji. Dzięki m.in. środkom z budżetu obywatelskiego jest bardzo dobrze 
wyposażona w sprzęt.  
 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kaczorowski poruszył problem dzików w mieście, 
zagrożenia bezpieczeństwu mieszkańców i  niszczenia terenów zielonych. 
 
Komendant p. Zbigniew Kuleta: Straż Miejska ściśle współpracuje z Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w zakresie odławiania, wywozu dzików. To są w tej chwili niewystarczające 
środki  zapobiegające rozprzestrzenianiu się zwierząt w mieście, na osiedlach. 
 
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. Wyjaśniania  Komendanta Straży Miejskiej w sprawie p. ………. 
 
Przewodniczący poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Komisja będzie zajmowała się 
opiniowaniem projektu budżetu na 2017 rok.  
 
 
 

Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  

 

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                         
 
 


