
Posiedzenie nr 19 
Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
                                                          3 marca 2016 roku 
 
 

1. Nie zaopiniowano projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uzgodnienia 
realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego „Ruda Willowa” – druk nr 54/2016. 

Komisja rozpatrzy projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 r. 

2. Nie zaopiniowano projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uzgodnienia 
realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – druk nr 55/2016. 

Komisja rozpatrzy projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 r. 

3. Nie zaopiniowano projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uzgodnienia 
realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego „Źródła Neru” – druk nr 70/2016.  

Komisja rozpatrzy projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 r. 

4. Nie zaopiniowano projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uzgodnienia 
realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego „Sucha dolina w Moskulach”’ – druk nr 71/2016.  

Komisja rozpatrzy projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 r. 

5. Komisja zapoznała się z Informacją Prezydenta Miasta nt. realizacji budowy, 
Orientarium ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji. 

6. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz określenia zasad wniesienia 
przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego i niepieniężnego na pokrycie kapitału 
zakładowego – druk nr 57/2016 wraz z autopoprawką. 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” –  0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

7. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 
budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 76/2016.  

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” –  0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

8. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2016-2040 – druk nr 77/2016.  

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” –  0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 



9. Przyjęto jednomyślnie protokół nr 18/II/2016. 

10. Sprawy różne i wniesione. 

 
 
                                                                    Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Rakowska 

Data sporządzenia: 04.03.2016 r. 


