
 
 
DPr-BRM-II.0012.10.7.2020 

Protokół nr 20/X/2020 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 13 października 2020 r.  
 

posiedzenie on-line 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   9 radnych  
 
nieobecnych  -   3 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. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 19/VIII/20  z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

miasta Łodzi do Projektu „Tranzycja miast w kierunku powszechnego 

zastosowania Rozwiązań Opartych na Przyrodzie (NBS) dla poprawy zarządzania 

zasobami wodnymi” finansowanego ze środków programu wspólnotowego 

Horyzont 2020 – druk nr 236/2020 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

 



III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski powitał 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 19/VIII/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że protokół został dostarczony radnym za 

pośrednictwem Aktówki . Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr 19/VIIII/2020 z dnia 24 sierpnia 
2020 r.  
 
Komisja przyjęła powyższy protokół bez uwag 

 

Ad pkt 3 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie miasta Łodzi do Projektu „Tranzycja miast w kierunku powszechnego 

zastosowania Rozwiązań Opartych na Przyrodzie (NBS) dla poprawy zarządzania 

zasobami wodnymi” finansowanego ze środków programu wspólnotowego Horyzont 

2020 – druk nr 236/2020 

Projekt przedstawiła Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 

Wiceprzewodniczący Komisji  poddał 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 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

    W ramach sprawach różnych i wniesionych Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, 

że pisma, które wpłynęły do Komisji zostały zamieszczone w Aktówce.  

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła     Wiceprzewodniczący Komisji 
 
  Joanna Kaźmierczyk                              Mikołaj Stefanowski 
 
 
 

 


