
  Protokół nr 4/III/2015 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno – Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia  17 marca 2015  r. 

DPr-BRM-II.0012.9.2.2015 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan..................8 

    - obecnych.........8 

    - nieobecnych......0 

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. Przyjęcie protokołu nr 3/II/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. 

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

miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 52/2015. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały stanowisko- apel w sprawie wyposażenia w kamizelki 

odblaskowe publicznych szkól podstawowych – druk BRM nr 21/2015. 

4. Programy profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w Łodzi. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

    III. Przebieg posiedzenia      

              Przewodniczący komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych. Na podstawie 
listy obecności stwierdził kworum radnych niezbędne do prowadzenia obrad                      
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad i rozpoczęto posiedzenie. 
Porządek został przyjęty jednomyślnie 5 głosami „za”. 

 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 3/II/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. 



Protokół został przyjęty jednomyślnie 5 głosami „za”. 

Ad 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 52/2015. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof 
Mączkowski. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji radny p. Marcin Zalewski nawiązał do poprawki zaproponowanej 
w budżecie dotyczącej zwiększenia etatów o 10 w związku z powstaniem Monitoringu 
Miejskiego. Radny  nawiązał do posiedzeń na których nie było mowy o zwiększaniu etatów 
 a dzisiaj to zatrudnienie jest potrzebne. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta powiedział: Sama obsługa monitoringu 
wymaga zatrudnienia dodatkowych osób, które będą operatorami stąd wniosek o zwiększenie 
zatrudnienia. Monitoring obsługujemy, odbiło się to kosztem pracy operacyjnej. Musieliśmy 
te osoby, które wykonują czynności na ulicy, w terenie przenieść do sekcji monitoringu. 
 
Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek 
dodał: Trzeba patrzeć przyszłościowo – jeżeli będziemy uruchamiać dalszą cześć monitoringu 
w ślad za tym pójdą kolejne zatrudnienia.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał: Rozumiem, że system monitoringu zwiększa poziom 
bezpieczeństwa. Czy wobec tego nie jest zasadne, jak to jest ekwiwalentne w stosunku do  
pracowników w terenie. Na przykład jeżeli na Piotrkowskiej było 20 strażników 
patrolujących ulice i nagle mamy system monitoringu, który obejmuje całą ulicę – czy tych 
patroli nie można przesunąć gdzie indziej skoro tu już mamy ten system? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta powiedział: Monitoring sam nie zapewni 
bezpieczeństwa, muszą być funkcjonariusze, którzy będą realizowali interwencje. Monitoring 
w tej chwili jest na ul. Piotrkowskiej, kolejne etapy przewidują rozszerzenie tego. Są partole, 
które bezpośrednio realizują zgłoszenia. Za pomocą monitoringu można zaobserwować 
więcej zjawisk i przekazać do realizacji patrolom. Poczucie bezpieczeństwa na pewno 
wzrośnie. Monitoring na pewno jest jednym z elementów służących poprawnie ładu. 
porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał: Rozumiem, że nie jest to ekwiwalent służb 
mundurowych ale jest to dodatkowy element bezpieczeństwa wspomagający służby. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta powiedział, że dodatkowy. 
 
   Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący komisji p. Andrzej 
Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany  
w druku  nr 52/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 4 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 3. 

Ad 3 



Zaopiniowanie projektu uchwały stanowisko- apel w sprawie wyposażenia w kamizelki 
odblaskowe publicznych szkól podstawowych – druk BRM nr 21/2015. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił projektodawca uchwały radny p. Marcin 
Zalewski. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

W fazie pytań i dyskusji radny p. Bogusław Hubert zapytał o dane dotyczące ilości szkół , 
które są wyposażone w kamizelki? 
 
Radny p. Marcin Zalewski poinformował, że z danych Wydziału Edukacji wynika, że do 
zakupienia jest 4 300 sztuk.  
 
Zdaniem Skarbnika należałoby dokonać inwentaryzacji i określić dokładną ilość kamizelek. 
 
Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek 
powiedział: Już trzy lata temu Urząd kupował odblaski. W tej chwili, jak zmieniała się ustawa 
to one są wymagane po zmroku w terenie niezabudowanym. My jesteśmy na bieżąco  
z kolegami z Policji. Intencja była taka żeby zakup był ukierunkowany na te dzieci, które 
wracają w takich okolicznościach do domu. Już w styczniu były robione przymiarki do 
zakupu zestawów odblaskowych, które mogłyby zawierać czapkę, opaski czy szelki 
odblaskowe. W świetle inicjatywy panów radnych odnośnie tych kamizelek  zatrzymałem 
dalsze przygotowania. Chciałem mieć jasność co dalej robić. Mamy 83 szkoły – jestem 
przekonany, że niektóre nich mają już te kamizelki. Ja jestem wykonawcą. Najlepiej byłoby 
kupić jedno i drugie, ale na to nie ma pieniędzy. Koszt kamizelek  po około 6-7 zł za sztukę. 
Jeżeli mielibyśmy kupić kamizelki bez sprawdzania stanu zapotrzebowania to wychodzi 
około 4 150 sztuk na 83 szkoły. Licząc po 7 zł powinniśmy zmieścić się w kwocie 30 000 zł  
 
Radny p. Marcin Zalewski stwierdził, że nie wpisywał dokładnej liczby kamizelek  
w projekcie uchwały gdyż najpierw trzeba zrobić w tym względzie rozpoznanie 
 w poszczególnych szkołach.   
 
Radni jednomyślnie 6 głosami „za” przyjęli poprawk ę:  

 § 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

Rada Miejska  apeluje do Prezydenta Miasta Łodzi o doposażenie do końca 2015 r. 

wszystkich publicznych szkół podstawowych działających na terenie miasta Łodzi  

w kamizelki odblaskowe w liczbie do 50 sztuk dla każdej ze szkół. 

 
   Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący komisji p. Andrzej 
Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany  
w druku  BRM nr 21/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0. 

Przewodniczenie Komisji przejął Wiceprzewodniczący p. Radosław Marzec 

Ad 4 



Programy profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w Łodzi. 

Programy profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską przedstawiła p. Magdalena Salicka 
z Referatu Profilaktyki Społecznej – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji radny p. Tomasz Głowacki zapytał o zabezpieczenie kadrowe 
referatu Profilaktyki Społecznej. Czy 9 osób jest wystarczającą ilością etatów? 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta powiedział: Z cała pewnością gdyby była 
możliwość rozbudowania tego Referatu. Referat jest też wspomagany przez innych 
pracowników.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał : ile czasu musi czekać szkoła zgłaszająca problem 
 i chęć przeprowadzenia programu profilaktycznego w placówce musi czekać? 
 
Pani Magdalena Salicka odpowiedziała, że Straż próbuje takie zlecenia  realizować na 
bieżąco, ale niekiedy ilość zgłoszeń uniemożliwia niezwłoczne realizowanie programów.  
 
Radny p. Bogusław Hubert pozytywnie ocenił działania Straży Miejskiej w  zakresie 
profilaktyki. Zdaniem radnego może należałoby zwiększyć ilość  pracowników tym 
Referacie, aby nie dochodziło do tworzenia się kolejki szkół oczekujących na realizację 
programu profilaktycznego. Może więcej uwagi należałoby również poświęcić nagłośnieniu 
tego typu akcji w mediach. 
 
Komendant zwrócił uwagę, że ilość etatów w Straży w 2011 r.  wynosiła 506 etatów, 
obecnie jest 466 osób, a zadań przybywa.  
 
Radny p. Waldemar Buda zapytał: Kiedy odbędzie się znakowanie rowerów na Stawach 
Jana? 
 
Komendant Straży Miejskiej  poinformował, że wszelkie informacje na ten temat można 
znaleźć na stronie internetowej Straży Miejskiej. Można się także umówić telefonicznie na 
konkretny termin. 
 
Ad 5 
Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
Nie wniesiono żadnych spraw.  
 

Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                                Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                                

 
 


