
Protokół nr 23/XII/2016 
posiedzenia  

Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 grudnia 2016 r. 

DPr-BRM-II.0012.9.11.2016 

 

I. Obecność na posiedzeniu  
 
1. Członkowie Komisji  
    - stan: 6 
    - obecnych: 4 
    - nieobecnych: 2 
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 22/XI/16 z dnia z dnia 15 listopada 2016 r.  

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

miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 331/2016. 

3. Informacja Prezydenta Miasta  o podmiotach, w których będą wykonywane 

nieodpłatne  i kontrolowane prace na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 

rok – druk nr 324/2016. 

5. Zaopiniowane projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 325/2016. 

6. 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 i 
zaproponował włączenie do porządku obrad poniższego punktu zgodnie z aneksem 
przesłanym radnym drogą elektroniczną:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna 

gry – druk nr 333/2016. 
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Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 22/XI/16 z dnia z dnia 15 listopada 2016 r.  

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

miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 331/2016. 

3. Informacja Prezydenta Miasta  o podmiotach, w których będą wykonywane 

nieodpłatne  i kontrolowane prace na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 

rok – druk nr 324/2016. 

5. Zaopiniowane projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 325/2016. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 

– druk nr 333/2016. 

7. 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 22/XI/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.  
 
Protokół został przyjęty jednomyślnie 3 głosami za.  
 
Ad 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 331/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Dyrektor Wydziału Bud żetu 
p. Małgorzata Wojtczak. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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 331/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 3 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0. 

 

Ad 3  
Informacja Prezydenta Miasta  o podmiotach, w których będą wykonywane nieodpłatne  
i kontrolowane prace na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna. 
Informację przedstawiła Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi 
Działalności Gospodarczej p. Beata Strzelecka. Informacja stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu.  
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W fazie pytań i dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poprosił  
o przedstawienie wykazu miejsc w których więźniowie mogą wykonywać prace. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
p. Beata Strzelecka: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości prace te mogą 
być organizowane w instytucjach lub organizacjach reprezentujących społeczność lokalną, 
placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, placówkach służby zdrowia, jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach lub innych instytucjach 
użyteczności publicznej, podmiotach dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest 
organem założycielskim, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, spółki prawa 
handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa oraz inne podmioty, którym powierzono 
w dowolny sposób wykonywanie zadań własnych  gminy o których mowa w ustawie  
o samorządzie gminnym. Wykaz podmiotów został dołączony do zarządzenia p. prezydent. 
Kryterium wyboru jest deklaracja podmiotu o zatrudnieniu tych osób. 
  
Ad 4 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 
rok – druk nr 324/2016. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji  poprosił Dyrektora Wydziału Budżetu p. Małgorzatę Wojtczak 
o przedstawienie planowanych dochodów i wydatków w zakresie działania komisji  
w odniesieniu do  poszczególnych służb. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Mogę rozpocząć ponieważ w części 
dotyczy to Wydziału Budżetu. Mamy u siebie rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Obowiązek utworzenia rezerwy wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Sposób 
obliczenia tej rezerwy jest ustalony w ustawie. Zgodnie z tym, rezerwa została ustalona na 
2017 r. w wysokości 10 080 358 zł i w budżecie utworzono rezerwy na łączną wartość 
10 100 000 zł. Rezerwy są zaprezentowane z podziałem na zadania gminne i zadania powiatu, 
wydatki bieżące i majątkowe.  

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Budżet Straży na 2017 r. ustalony został 
na podstawie limitu określonego przez Skarbnika Miasta. Poziom środków jest 
porównywalny z  przyznanymi środkami na rok 2016 r. Zmianą jest rozbudowa Referatu 
ekologicznego, wysokość dochodów Straży związanych z grzywnami w postaci mandatów 
karnych. Sprawy zawiązane z etatami i wynagrodzeniami pozostaje bez zmian. Straż Miejska 
nie ma zaplanowanych na przyszłych rok zadań inwestycyjnych. 

W fazie pytań i dyskusji Przewodniczący Komisji  zapytał o planowane dochody w 2017 r. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Dochody zostały zaplanowane  
w wysokości 3 500 000 zł, w roku 2016 r. wynosiły 4 500 000 zł. Mandatów nałożonych jest 
około 3 400, windykacja na poziomie około 1 500 000 zł .  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: Czy nie powinniśmy założyć  
w budżecie na 2017 r.  kwoty mniejszej niż 3 500 000 zł ? 
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Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Jest to kwota realna do wykonania przez 
Straż Miejską. 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski zapytał: Czy dochody nakładane z tytułu 
niewłaściwego użytkowania pieców, kominków wchodzą do puli mandatów o której 
rozmawiamy? 
 
Komendant powiedział, że tak.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał czy pracownicy sekcji Animal Patrol również nakładają 
mandaty? 
 
Komendant: Sekcja Animal Patrol bardziej kierowana jest do działań pomocniczych.  
W sytuacjach kiedy dochodzi do łamania prawa i są to wykroczenia, a nie przestępstwa 
nakładane są mandaty.  
  

    Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady, przewodniczący 
komisji p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku  
nr 324/2016 w zakresie działania Straży Miejskiej: 

Straż Miejska  

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”  

                                      – 0  głosów. 

Następnie prowadzący obrady p. Andrzej Kaczorowski poprosił Dyrektora Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorza Kociołka o przedstawienie 
projektu budżetu dla Wydziału. 

Dyrektor p. Grzegorz Kociołek: Wydział nie posiada dochodów. Poziom środków w 2017 r. 
kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku bieżącym i wynosi 1 019 000 zł  z czego 
wydatki bieżące – 909 000 zł, wydatki inwestycyjne –70 000 zł. Druga część dotyczy 
Ochotniczych Straży Pożarnych.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał czy w przyszłym roku planowana jest modernizacja 
systemu ostrzegania mieszkańców? 
 
Dyrektor p. Grzegorz Kociołek: Odpowiedział, że tak. Będzie to koszt około 1 200 000 zł  
i Wydział będzie wnioskował o uruchomienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec nawiązał do jednego z poprzednich 
posiedzeń Komisji na którym były omawiane kwestie związane z finansowaniem, 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie zakończyło się informacją, że do kwoty 
proponowanej w projekcie budżetu na 2017 r. brakuje około 100 000 zł na funkcjonowanie 
OSP. 
 
Zdaniem Dyrektora p. Grzegorza Kociołka corocznie środki na funkcjonowanie OSP są 
przyznawane w podobnej kwocie, a strażacy co roku aplikują o dodatkowe środki i pomimo 
ich nieprzyznania straż funkcjonuje. Dalej powiedział: W kilku jednostkach były niewydane 
pieniądze. Za operacyjne zabezpieczenie miasta odpowiada Komendant Miejski Państwowej 
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Straży Pożarnej. Nie zdarzyło się do tej pory, żeby OSP zabrakło na ekwiwalent czy na 
paliwo.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: otrzymaliśmy informację, że OSP 
wysłała do Prezydent Miasta pismo z prośbą o proponowaną kwotę do budżetu. Jak to była 
kwota? 
 
Dyrektor p. Grzegorz Kociołek: Nie powiem. Zgodnie z art. 32 ustawy - bieżące 
zabezpieczenie i gotowość bojowa jest zabezpieczona i nie ma możliwości żeby zabrakło na 
to pieniędzy. Łódź jest nietypowym miastem, mamy 14 jednostek, 12 działających. 
Utrzymujemy 20 płetwonurków, a działania podejmowane przez nich są sporadyczne. 
Wykorzystujemy płetwonurków do prac społecznych, np. czyszczenie „Stawów Jana”, 
„Stawów Stefańskiego”,  do prac związanych ze szkoleniami i akcjami edukacyjnymi.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał: Czy były rzeczywiście jednostki, które nie 
wykorzystały przeznaczonych środków? 
 
Dyrektor Wydziału Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Grzegorz Kociołek: 
Nie mówię, że nie wykorzystały. Może zostałem źle zrozumiany. Te środki w naszej ocenie 
nie są wydawane w sposób płynny, czekają do końca roku.  
 
Radni krótko dyskutowali o plusach i minusach realizacji zakupów na koniec roku 
kalendarzowego. 
 
   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 324/2016 w zakresie działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa: 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”  

                                      – 0  głosów. 

Ad 5 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 325/2016 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Dyrektor Wydziału Bud żetu 
 p. Małgorzata Wojtczak. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 325/2016 w zakresie swojej właściwości rzeczowej: 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 3 radnych  

przeciw - 1, 

wstrzymało się - 0. 
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Ad 6 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk nr 333/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 9 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 333/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 3 radnych  

przeciw -1, 

wstrzymało się -0. 

 

Ad 7 
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. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez dzielnicowych i policjantów innych 
komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji – 1.09.2016- 21.10.2016. 

 

 
 

Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                         
 


