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Protokół nr 19/VIII/2020 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 24 sierpnia 2020 r.  

 
posiedzenie on-line 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   12 radnych  
 
nieobecnych  -   0     
      
      
 
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 porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 18/VI/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. 

3. Informacja Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu  na temat projektu 

„Łódzkie szkoły dla klimatu. Lokalne działania adaptacyjne”. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  zmian 
 w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 197/2020. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – druk nr 
198/2020. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 



 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

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

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 

 

Ad pkt 1 Przyj ęcie porządku posiedzenia. 

 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 
 
Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 18/VI/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół został dostarczony radnym za 

pośrednictwem Aktówki . Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół Nr 18/VI/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.  
 
Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 

 

Ad pkt 3 - Informacja Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu  na temat projektu 

„Łódzkie szkoły dla klimatu. Lokalne działania adaptacyjne”. 

Projekt przedstawił Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu  p. Maciej Riemer. 

Realizacja ogrodów deszczowych, montaż parkletów i zbiorników na wodę deszczową oraz 

edukacja ekologiczna dla uczniów wszystkich łódzkich szkół to założenia projektu „Łódzkie 

szkoły dla klimatu. Lokalne działania adaptacyjne. Rok 2020 to czas przygotowań do 

realizacji programu. W końcu sierpnia 2020 r. zostanie złożony projekt o dofinansowanie. 

Środki  

w całości będą pochodziły z Funduszy Norweskich. Dyrektor wyraził nadzieję na pozytywną 

ocenę wniosku przez ministra klimatu. 



P.o. Kierownika Oddziału ds. Edukacji i Promocji Ekologicznej w Wydziale 

Kształtowania Środowiska p. Agnieszka Pietrzak: Koncepcja dotyczy dwóch działań. 

Cześć inwestycyjna będzie wdrażała rozwiązania mikroretencji wód opadowych i 

roztopowych. Do udziału w projekcie zgłosiło się 112 placówek. W każdej ze 112 szkół 

zbiornik do zbierania wód opadowych zostanie zamontowany i nastąpi to w okresie 2021-

2022. W każdej z tych szkół powstanie forma obrotu deszczowego w zależności od 

możliwości otoczenia wokół szkoły. Powstanie wokół szkół 78 ogrodów deszczowych w 

pojemniku i 23 ogrody deszczowe w gruncie. W ponad 70 szkołach powstaną parklety 

edukacyjne. Będzie to forma zaaranżowania zieleni przy budynku szkoły, która służy głównie 

edukacji ekologicznej ale też daje możliwość spędzenia wolnego czasu podczas przerw. 

Równolegle z działaniami inwestycyjnymi będą prowadzone prace związane z 

przygotowaniem i wdrożeniem wspólnego i kompleksowego programu edukacji ekologicznej. 

Pierwszą grupą biorącą udział w programie edukacji ekologicznej będą nauczyciele. Do 

współpracy zaprosiliśmy dwóch partnerów, będziemy korzystać z doświadczeń 

skandynawskich jeśli chodzi o przygotowanie metodologii nauczania. Drugim partnerem jest 

Stowarzyszenie Źródła realizujące od  ponad  

20 lat programy edukacji ekologicznej. W drugim filarze - edukacyjnym, w latach 2021-2023 

organizowane będą szkolenia, warsztaty i konferencje dla nauczycieli, które docelowo 

pozwolą uruchomić pilotażowy program edukacji ekologicznej. Będziemy stosować 

nauczanie kaskadowe. Najpierw pierwsza grupa nauczycieli zostanie przeszkolona, potem ta 

przeszkolona grupa ekoedukatorów  będzie dalej wdrażać te rozwiązania do kolejnej grupy 

nauczycieli . Docelowo w pierwszych latach programem zostanie objętych 1700 nauczycieli. 

Założenia programowe będą konsultowane z pedagogami, ze środowiskiem edukacyjnym i 

ekspertami  

w dziedzinie ekologii. Po szkoleniach powstaną założenia do wdrożenia programu, pilotaż. 

Ta cześć będzie uzupełniona o materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji. Program zostanie 

wdrożony w roku szkolnym 2021-2022. Po konsultacjach, współpracy z nauczycielami  

będzie rozszerzony o kolejne elementy i w latach 2022-2023 w docelowej formie wdrożony 

do wszystkich szkół. Projektem docelowo będą objęte wszystkie szkoły podstawowe 

 i ponadpodstawowe w Łodzi. Część edukacyjna będzie powszechna, udostępniana wszelkimi 

możliwymi kanałami do wszystkich szkół. Część inwestycyjna będzie skierowana do tych 

112 placówek, które już teraz w projekcie planu są zdefiniowane. 

 



Radny p. Damian Raczkowski: Chciałem zapytać o parklety. My jako miasto mamy 

negatywne doświadczenie z parkletami. Rozumiem, że będzie to bardziej nowoczesna 

formuła, bardziej zazieleniona niż ta którą widzieliśmy. 

 

Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu  p. Maciej  Riemer: Będzie bardziej 

zazieleniona. Parklety będą na terenie szkoły, nie będzie ryzyka ich niszczenia i nie będą 

zajmowały miejsc parkingowych.  

 

Radny p. Damian Raczkowski: Bardzo dobry program, gratuluję. 

 

Radny p. Mateusz Walasek: też gratuluję i uznaję program za bardzo dobry. Mam pytanie, 

czy jest dostępna lista szkół z określnym wskazaniem, na przykład , że na terenie danej szkoły 

będzie ogród a na terenie innej zbieranie wody do beczki.  

 

Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu  p. Maciej  Riemer: Lista zostanie 

opublikowana jak projekt zostanie złożony czyli do piątku. Możemy Komisji wysłać cały 

projekt. Listę szkół zamieścimy na stronie.  

 

Radna p. Monika Malinowska-Olszowy: Chciałam zapytać kiedy nastąpi rozstrzygnięcie 

konkursu? 

 

Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu  p. Maciej  Riemer: To jest projekt 

finansowany ze środków unijnych i nie ma  znanych z góry terminów wyników. 

Spodziewamy się wyników na przełomie grudnia i stycznia. Gdyby okazało się, że projekt nie 

uzyska dofinansowania ze środków norweskich to będzie my chcieli projekt i tak zrealizować 

z innych środków zewnętrznych lub ze środków własnych.  

 

Ad pkt 4 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu oraz zmian 

 w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 197/2020. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu  

p. Halina Wyszomirska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  



Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 5 - Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – druk nr 198/2020. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu  

p. Halina Wyszomirska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

    W ramach sprawach różnych i wniesionych Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 

pisma, które wpłynęły do Komisji zostały zamieszczone w Aktówce.  

 

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


