
Posiedzenie nr 30 
Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
15 września 2016 r.  

    

1. Komisja jednogłośnie 7 głosami „za” przyjęła protokół nr 29  z dnia 29 sierpnia 2016 r.  

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia trybu postępowania o udzieleni stowarzyszeniom ogrodowych prowadzącym 
rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu 
miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań – druk 
241/2016.  

Rozpatrzono poprawki do projektu uchwały, zgłoszone przez radnego p. Włodzimierza 
Tomaszewskiego, które dotyczyły zarówno zmiany tytułu Regulaminu udzielania dotacji 
stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe oraz treści 
regulaminu w § 1ust. 5, § 2 ust. 1, 3, 4 i 5, § 3 ust. 3 pkt. 3.  

W wyniku procedowania poprawki dot. zmiany tytułu Regulaminu nie uzyskano 
rozstrzygnięcia. Natomiast poprawka dot. § 1ust. 5 uzyskała pozytywną opinię Komisji. 
Poprawka dot. § 2 ust. 1 w wersji wypracowanej przez Komisję została przyjęta przez 
radnego. Poprawki dot. § 2 ust. 3 i 4 uzyskały opinię negatywną Komisji. Poprawka dot. 
§ 2 ust. 5 uzyskała poparcie Komisji.  Poprawka dot. § 3 ust. 3 pkt. 3 zostanie 
dopracowana przez autora projektu uchwały. 

Komisja przyjęła projekt uchwały z ww. poprawkami  

Opinia pozytywna : „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”-      
0 głosów. 

Jednocześnie Komisja jednogłośnie 7 głosami „za” przyjęła następujące stanowisko : 

  „Komisja postuluje określenie w Regulaminie udzielania dotacji stowarzyszeniom 
ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe, kryteriów merytorycznych 
przyznawania dotacji celowych dla Stowarzyszeń Ogrodowych, będących podstawą 
prac Komisji Konkursowej.  

 Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi ponadto stoi 
na stanowisku, że przy podziale niewielkiej kwoty dotacji skuteczniejszą pomocą 
będzie przydzielenie dotacji mniejszej ilości ogrodów, lecz w wyższej kwocie.  

 Komisja wnosi o uzgodnienie docelowych kryteriów przyznawania dotacji ze 
Stowarzyszeniami Ogrodowymi, prowadzącymi ogrody działkowe. Jednocześnie 
wnosi o rozważenie możliwości zwiększenia puli środków na dotację.”              

3. Zapoznano się z informacją Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Zarządu Zieleni 
Miejskiej oraz Zarządu Inwestycji Miejskich na temat polityki Miasta w zakresie ochrony 
terenów zielonych i zadrzewień w Łodzi.  

4. Sprawy różne i wniesione. 

 Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Gasik 

Data sporządzenia: 19.09.2016 r.  


