
 

 

 

DPr-BRM-II.0012.10.1.2021 
Protokół nr 23/I/2021 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 stycznia 2021 r.  

 
posiedzenie on-line 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   10 radnych  
 
nieobecnych  -   2 radnych  
      
      
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 
 
Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak. 
 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 22/XII/2020 posiedzenia Komisji z dnia 17 grudnia 2020 r.  

3. Informacja Biura Aktywności Miejskiej na temat rekomendacji wniosków 

dotyczących  Zielonego Panelu Obywatelskiego.  

4. Informacja  na temat oczekiwań młodych mieszkańców  wobec kształtowania terenów 

zielonych w mieście. 

5. Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji Ochrony Środowiska za 2020 rok. 

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2021 rok. 
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7. Sprawy różne i wniesione.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  powitała obecnych on-line radnych 

oraz zaproszonych gości i po stwierdzeniu quorum Przewodnicząca otworzyła  

posiedzenie Komisji i zaproponowała wprowadzenie projektu uchwały w sprawie  

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2021” – druk nr 7/2021 jako punktu 3 porządku 

obrad. Aneks do porządku obrad został przekazany członkom Komisji za 

pośrednictwem Aktówki.  

 

Zmieniony porządek obrad:  

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 22/XII/2020 posiedzenia Komisji z dnia 17 grudnia 2020 r.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Łodzi na rok 2021” – druk nr 7/2021 

4. Informacja Biura Aktywności Miejskiej na temat rekomendacji wniosków 

dotyczących  Zielonego Panelu Obywatelskiego.  

5. Informacja  na temat oczekiwań młodych mieszkańców  wobec kształtowania terenów 

zielonych w mieście. 

6. Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji Ochrony Środowiska za 2020 rok. 

7. Przyjęcie Planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2021 rok. 

8. Sprawy różne i wniesione.  

 

Ad pkt 1 Przyj ęcie porządku posiedzenia. 

 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia po zmianach.  

Porządek obrad został przyjęty bez uwag 8 głosami za. 
 
 
Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 22/XII/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół został dostarczony radnym za 

pośrednictwem Aktówki . Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 



3 

 

 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół Nr 22/XII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 
roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 

 

Ad pkt 3. - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie 

przyj ęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2021” – druk nr 7/2021 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 

     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie 

pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2021” – 

druk nr 7/2021. 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4 - Informacja Biura Aktywno ści Miejskiej na temat rekomendacji wniosków 

dotyczących  Zielonego Panelu Obywatelskiego. 

Informację na temat wniosków dotyczących  Zielonego Panelu Obywatelskiego przedstawiła 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Aktywno ści Miejskiej p. Agata Burli ńska 

 i Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Faza pytań 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Chciałam zapytać o   projekty, które 

otrzymały  najwyższy stopień poparcia. Pierwszy – zazielenienie placów zabaw terenów 
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wokół przychodni, krańcówek MPK i uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Czy takie 

prace są planowane w tym roku? 

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura Aktywno ści Miejskiej p. Agata Burli ńska: To jest jedno  

z  zadań przy których prowadzimy jeszcze konsultacje z jednostkami, z Zarządem Zieleni 

Miejskiej, Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Zarządem Dróg i Transportu, Wydziałem 

Zdrowia z prośbą o wyznaczenie terenów przychodni, placów zabaw, krańcówek, które 

można by zazielenić. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Czy tereny najbliższe wokół 

przychodni są pod opieką działów administracyjnych POZ czy są one odpowiedzialne za 

utrzymanie ich w czystości?  

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura Aktywno ści Miejskiej p. Agata Burli ńska: Trzeba zajrzeć 

na konkretną działkę. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Kolejna sprawa – zwiększenie 

powierzchni wodno-chłonnych.  Poparcie mieszkańców było bardzo duże tylko obawiam się, 

że jak Państwo będą próbowali to zrealizować  w ramach projektu przez Zarząd Inwestycji 

Miejskiej, może powinno to być elementem planu zagospodarowania, w jakiej technologii 

powinny być wykonywane części piesze bo rozumiem wodno-chłonne te biologiczno czynne, 

tam gdzie planowane były miejskie miejsca parkingowe tak żeby to nie były ciągi kompletnie 

zabetonowane jak w tej chwili, żeby to była kratka i ta powierzchnia biologicznie czynna 

pojawiała się. Po większych ulewach pojawiają się problemy. Czy to jest możliwe? 

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura Aktywno ści Miejskiej p. Agata Burli ńska: Tutaj jako 

wdrażającego widzieliśmy też Miejską Pracownią Urbanistyczną, która od pewnego czasu ma 

kompetencje tworzenia koncepcji zagospodarowania pasów drogowych przed przebudowami. 

jesteśmy w trakcie rozmów, jakie opracować wytyczne aby zapisy w programach 

funkcjonalno-użytkowych w załącznikach do przetargów skłaniały wykonawców do 

stosowania tego typu rozwiązań. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Chciałam zapytać o tworzenie łąk 

kwietnych? 
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P.o. Zastępcy Dyrektora Biura Aktywno ści Miejskiej p. Agata Burli ńska: jest to element 

szerokiej dyskusji w mieście. Nie tylko o łąkach kwietnych ale jest poruszana sprawa 

koszenia.  Ciekawym elementem tej rekomendacji jest oznakowanie łąk kwietnych tablicami 

informacyjnymi. Osoby biorące udział w panelu dyskusyjnym zwrócili uwagę na to, że jeżeli 

trawy nie są koszone i wyrosną jakieś rośliny, kwiaty to jest to zabieg celowy bo nie wszyscy 

mieszkańcy o tym wiedzą. Część mieszkańców brak koszenia odbiera  negatywnie.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Czy planujemy jakieś siania albo 

rezygnację z  niekoszenia ? 

 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: ta rekomendacja 

przypisana jest do Zarządu Zieleni Miejskiej. Jesteśmy w trakcie wdrażania i typowania 

takich miejsc gdzie taką łąkę można by zasadzić. Zgadzamy się, że tablice informujące o tym 

że dana zieleń stanowi łąkę i nie jest koszona  powinny zostać wdrożone. Mamy też podmioty 

zewnętrzne, jesteśmy w trakcie rozmów, który chce zasponsorować wysianie łąki kwietnej na 

przydrożnym pasie, szukamy odpowiednej lokalizacji.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Czy była przygotowana wycena 

wszystkich rekomendacji? 

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura Aktywno ści Miejskiej p. Agata Burli ńska: Nie robiliśmy 

takich szacunków. Mamy nadzieję, że jak najwięcej z tych rekomendacji da się uzyskać  

w sposób niskokosztowy zwłaszcza, że część z nich dotyczy współpracy z mieszkańcami. 

One często dotyczą sposobu pracy niż konkretnych wydatków. Najwięcej środków może 

pochłonąć Zielony Budżet Partycypacyjny i to zależy od decyzji, jakie kwoty będziemy w 

stanie jako miasto na to działanie  przeznaczyć w kolejnych latach. 

 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: To jest trudne do 

oszacowania. To zależy od tego, ile takich terenów i rozwiązań decydujemy się wdrożyć. 

Łąka kwietna o powierzchni 500 m² z roczną pielęgnacją to jest koszt 18 000 zł. Prace należy 

zacząć od wytypowania miejsc, gdzie te łąki mają powstać i to oszacować a potem będziemy 

mogli pochylić się nad całościowym budżetem. 

 



6 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: część z tych rzeczy wpasowuje się  

 w te działania o których nas Państwo informowali, że są przygotowywane. Powtarzają się 

kwestie ażurowych parkingów tak aby chłonność była zwiększona. Mamy też kwestie 

związane z przygotowaniem koncepcji wzorcowej różnorodności nasadzeń. Rozumiem, że 

księga standardów nasadzeń zieleni tego jak i gdzie sadzić i jakie gatunki jest też w 

przygotowaniu. Bardzo chciałabym, aby te rekomendacje stawały się może nawet na sesji 

Rady Miejskiej wtycznymi, które w formie uchwały byłyby wiążące dla komórek miasta 

Łodzi bo obawiam się, że część zgłoszonych  propozycji mieszkańców i Państwa pracy  

pozostanie tylko danymi, które pozostaną tylko ozdobą na papierze w segregatorze. Byłoby to 

zmarnowanie pewnego potencjału.  

 

Ad pkt 5 - Informacja  na temat oczekiwań młodych mieszkańców  wobec kształtowania 

terenów zielonych w mieście. 

Temat dotyczący oczekiwań młodych mieszkańców  wobec kształtowania terenów zielonych 

w mieście ze względów technicznych został przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.  

 

Ad pkt 6 - Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji Ochrony Środowiska za 2020 rok. 

Sprawozdanie z prac Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak : sprawozdanie zostało przekazane 

radnym za pośrednictwem Aktówki.  

Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Ochrony 

Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi za 2020 rok. 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła sprawozdanie z prac Komisji za 2020 rok. 

 

Ad pkt 7 - Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2021 rok. 

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska stanowi załącznik 8 do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak : plan pracy został przekazany radnym za 

pośrednictwem Aktówki.  

Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 
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Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie planu pracy  Komisji Ochrony 

Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi na 2021 rok. 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła sprawozdanie z prac Komisji za 2020 rok. 

 

 

Ad pkt 8 - Sprawy różne i wniesione.  

Dokumenty, które wpłynęły do Komisji między posiedzeniami zostały dostarczone członkom 

Komisji za pośrednictwem Aktówki.   

Nie wniesiono żadnych spraw.  

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła     Przewodnicząca Komisji 
 
  Joanna Kaźmierczyk                              Antonina Majchrzak 
 

 

 

 


