
 

 

 
 
DPr-BRM-II.0012.10.3.2020 

Protokół nr 16/II/2020 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 12 marca 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -     11 radnych  
 
nieobecnych  -     1 radny   
      
      
 
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. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 15/II/20 posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody – 

druk nr 43/2020. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwiększenia liczby drzew objętych 

ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 44/2020. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew 

stanowiących pomniki przyrody – druk nr 45/2020. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  powitała obecnych na sali radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 

 

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że niniejszy porządek został poszerzony  
zgodnie z aneksem dostarczonym radnym do Aktówki o poniższe punkty : 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi praz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2020” – druk nr 
42/2020. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 49/2020. 

 

Zmieniony porządek obrad:  

1. Przyjęcie protokołu nr 15/II/20 posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody – 

druk nr 43/2020. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwiększenia liczby drzew objętych 

ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 44/2020. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew 

stanowiących pomniki przyrody – druk nr 45/2020. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi praz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 

2020” – druk nr 42/2020. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w   budżecie    miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 49/2020. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie 6 głosami za.  
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 14/II/20 posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół został dostarczony radnym za 

pośrednictwem Aktówki . Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 



3 
 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół Nr 14/II/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 

 

 

Ad pkt 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody – druk nr 43/2020. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Gluba. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne 

przyjęcie projektu uchwały - druk nr 43/2020. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 3 -Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwiększenia liczby drzew 

objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 44/2020. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Gluba. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

 

    Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

pozytywne przyjęcie projektu uchwały - druk nr 44/2020. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 4-  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej 

drzew stanowiących pomniki przyrody – druk nr 45/2020. 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Gluba. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

 

    Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

pozytywne przyjęcie projektu uchwały - druk nr 45/2020. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 5 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi praz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 

2020” – druk nr 42/2020. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Bugajak. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska nawiązała do programu znakowania 

zwierząt i sterylizacji, który nie będzie realizowany na obszarze całego miasta tylko będzie 

realizowany na terenie wybranych  14 osiedli i zapytała na jakiej zasadzie będzie odbywała 

się weryfikacja osób z danego osiedla? Jak wygląda sytuacja z kotami wolnożyjącymi? 

Proszę powiedzieć jak wygląda zabezpieczenie finansowe programu. Kwota w tym roku jest 

prawie  

o połowę mniejsza. 

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Bugajak: 

Weryfikacja będzie opierała się na oświadczeniu, mieszkaniec będzie oświadczał pod 

odpowiedzialnością  karną, że jest mieszkańcem. Nie ma obowiązku meldunkowego. Jeśli 
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chodzi o koty wolnożyjące mamy kontakt z opiekunami, którzy są rozsiani na terenie całego 

miasta. Jeżeli nawet osoba nie będzie mieszkała na terenie  osiedla, które jest objęte tym 

programem to może powiadomić innego opiekuna, który mieszka  na osiedlu objętym 

programem i na dane tego opiekuna kot zostanie poddany zabiegom. Po wnioskach 

organizacji skierowaliśmy kilkukrotnie wnioski o zwiększenie środków do Skarbnika Miasta 

oraz wnioskowaliśmy o  objęcie programu jako jedno ogólnomiejskie zadanie. Takiej 

akceptacji nie ma.  

P.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu p. Maciej Riemer:  Sytuacja związana  

z podziałem na osiedla wynikała z konstrukcji budżetu obywatelskiego będzie rzutowała w 

tym roku na sposób realizacji programu opieki nad zwierzętami. Jeżeli okaże się w trakcie 

roku, że tych środków zabraknie to zgodnie z ustaleniami z p. Skarbnikiem wrócimy do 

tematu.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska: Zgodnie z ustawą mamy obowiązek 

zajęcia się kotami wolnożyjącymi na terenie całego miasta a nie na osiedlach wybranych. 

 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Bugajak:  

W ramach KDO, które współpracuje z wydziałem mamy informacje od opiekunów kotów, że 

będą te zgłoszenia przesyłane między mieszkańcami, którzy są opiekunami w danych 

osiedlach.   

 

Radna p. Joanna Budzińska zapytała o zadanie związane z odławianiem zwierząt 

bezdomnych  – czy jest ono obligatoryjne i ktoś się tym zajmuje? 

 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Bugajak: 

Jest to zadanie obligatoryjne realizowane przez Ekopatrol.  

Zwierzęta są przekazywane do podmiotu, który ma podpisaną umowę z miastem na  opiekę  

i przebywa 14 dni na kwarantannie.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poprosił o przygotowanie za 4 miesiące 

informacji dotyczącej wykorzystania  środków finansowych przeznaczonych na kastrację 

kotów wolnożyjących 
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    Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

pozytywne przyjęcie projektu uchwały - druk nr 42/2020. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 6 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w   budżecie    miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 49/2020. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 

 p. Halina Wyszomirska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań 

Przewodnicząca Komisji zapytała o projekt – budowa parku różanego 

 

P.o. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak: Budowa ogrodu różanego w 

stylu wiktoria ńskim jest to zadanie dofinansowane z urzędu marszałkowskiego z RPO. 

W ramach realizacji tego zadania powstanie ogród różany, plac zabaw na terenie 

Ogrodu Botanicznego. 

 

Wobec braku kolejnych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

pozytywne przyjęcie projektu uchwały - druk nr 49/2020. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i 1 głosie 

„wstrzymuj ącym się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 7 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Nie wniesiono żadnych spraw.  

 

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


