
Protokół nr 39/III/2017  

 

                               posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 15 marca 2017 r. 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  
    - stan...........................10 
    - obecnych................. 10    
    - nieobecnych............ 0. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu 
Zaproszenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu 
 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi 

na rok 2017” – druk nr 50/2017.   

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 55/2017.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 

2017-2040 – druk nr 56/2017.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
III. Przebieg posiedzenia 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel. Zaproponowany 

porządek obrad przyjęto jednomyślnie.  

 

Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Łodzi na rok 2017” – druk nr 50/2017.   



Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła przedstawił 

zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 

do nin. protokołu.  

W fazie pytań i głosów w dyskusji wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata 

Moskwa-Wodnicka zapytała, czy kwota pieniędzy jest ta sama, jak w roku ubiegłym.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że nie. Kwota jest pomniejszona o 50 000 zł, ponieważ miało miejsce 

przesunięcie z budżetu obywatelskiego.  

Radna p. Anna Lucińska zadała pytanie, jak długo funkcjonuje już omawiany 

program.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że program funkcjonuje od kilkunastu lat.  

Radna p. Anna Lucińska spytała, jakie są efekty obowiązującego programu. 

Czy zmniejsza się bezdomność zwierząt?  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła powiedział, 

że bardzo duży efekt widać w przypadku zwierząt właścicielskich. Udowadniają to statystyki. 

Zwierzęta są oznakowane i dzięki temu, znajdują one swoich właścicieli. Właściciele 

nie porzucają już również tak często swoich pupilów. Obecnie zwierzaków w schronisku jest 

poniżej 400-stu sztuk. Należy jeszcze tylko bardziej zwrócić uwagę na bezpańskie koty. 

Powinno się je skutecznie wysterylizować oraz oznakować. Organizacje prozwierzęce 

zwracają uwagę na fakt, że jest za mało środków finansowych przeznaczanych na problemy 

zwierząt.  

Radna p. Anna Lucińska zadała pytanie, czy można ustalić, ile jest zwierząt na terenie 

Miasta, które nie posiadają właściciela. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że trudno jest podać dokładną liczbę zwierząt właścicielskich i wolnożyjących.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska-Olszowy zapytała, 

czy dofinansowania do zwierząt właścicielskich dotyczą psów i kotów.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że tak. Dofinansowanie jest na poziomie 50 %. Liczy się kolejność zgłoszeń 

osób, starających się o dofinansowania.  



 Radny p. Radosław Marzec zadał pytanie, czy można przewidywać, że w ciągu roku 

zwiększy się kwota środków finansowych na sterylizację zwierząt właścicielskich.  

 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że będzie wnioskował o zwiększenie tej kwoty.  

 Radna p. Anna Lucińska zadała pytanie, ile zwierząt zostało już oznakowanych.  

 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że w 2014 roku wykonano 1337 zabiegów, a w roku 2015 – 1164 zabiegi, 

2016 – 1453 zabiegi.  

Wobec braku zgłoszeń głosów do dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Marta 

Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2017” – 

druk nr 50/2017, który to Komisja 8 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 – „wstrzymujących się” 

zaopiniowała pozytywnie.  

 

Punkt 2: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 55/2017.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak zaprezentowała zebranym 

radnym projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.  

W fazie pytań i głosów w dyskusji radna p. Anna Lucińska zapytała, na jaki cel 

zostaną wydane 3 000 000 zł.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że jest to kwota w ramach uchwały dotyczącej dofinansowania pieców, czyli 

wymiany źródeł niskiej emisji. Kwota zostanie wydana m.in. na przyłącza gazowe. 

Wobec braku zgłoszeń głosów do dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Marta 

Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 55/2017, który to Komisja 6 głosami „za”, 

0 – „przeciw” i 0 – „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

Punkt 3: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 56/2017.  



Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak zaprezentowała zebranym 

radnym projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

Wobec braku zgłoszeń głosów do dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Marta 

Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-

2040 – druk nr 56/2017, który to Komisja 7 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 – 

„wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.  

  

Punkt 4: Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel powiedziała, że wpłynęły pisma 

od Stowarzyszenia „Czyste Choiny”. Z pismami można zapoznać się u sekretarza Komisji.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

         Dorota Adamska 
  

 

 

  

 

 

 


