
 

 

 
 
DPr-BRM-II.0012.10.8.2020 

Protokół nr 21/XII/2020 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 3 grudnia 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 20/X/2020 posiedzenia Komisji z dnia 13 października 2020 r.  

3. Informacja na temat uproszczonego planu urządzania lasu. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 

2021 rok – druk nr 268/2020 w zakresie następujących komórek organizacyjnych 

miasta: Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Kształtowania Środowiska, 

Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Zarządu Dróg i 

Transportu  

i Zarządu Inwestycji Miejskich. 



2 

 

 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 269/2020 w zakresie 

merytorycznego zainteresowania Komisji 

6. Sprawy różne i wniesione.  

 
 

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 20/X/20 z dnia 13 października 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 20/X/2020 z dnia 13 października 
2020 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 

 

Ad pkt 3. - Informacja na temat uproszczonego planu urządzania lasu. 

Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu p. Maciej Riemer  poinformował, że zostały 

zakończone prace prowadzone przez Leśnictwo Miejskie nad uproszczonym planem 

zagospodarowania lasu. Sporządzenie tego dokumentu jest obligatoryjne zgodnie z ustawą  

o lasach. W załącznikach do powyższego dokumentu  zawarte są tabele z oceną stanu 

każdego fragmentu lasu. Są też zawarte wytyczne co do gospodarki leśnej na lata 2021-2030 a 

także informacje w sprawie zaleceń odnośnie ochrony przyrody. 
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Leśnictwo Miejskie p. Magdalena Sarnacka: Uproszczony plan urządzania lasu jest 

podstawowym dokumentem dla leśników. Opisuje wszystkie niezbędne zadania związane  

z gospodarką leśną, opisuje też ochronę lasu i program rekreacji. Od strony technicznej 

sporządzanie takiego planu wygląda w ten sposób, że jest podzielone na dwie części. 

Pierwszą część stanowią prace wykonywane przez firmę zewnętrzną w terenie. Opisywane są 

drzewa, ich powierzchnie na jakich są zwarte. Wydzieleniami nazywamy konkretne grupy 

drzew o tym samym wieku i tym samym gatunku. Rysowane są przez taksatorów na mapach  

granice tych wydzieleń i nanoszone są pomiary wysokości i szerokości drzewa. Druga część 

prac polega na przeniesieniu danych z terenu do baz elektronicznych na podstawie których 

tworzony jest laborat, który jest częścią planu urządzania lasu. Jest to dokładny opis tekstowy, 

opis taksacyjny, który najczęściej używany jest przez leśniczych w celu zastosowania 

wskazówek  

i tworzone są poszczególne mapy.  

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że  dokument będzie dostępny u sekretarza Komisji.  
 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta 
Łodzi na 2021 rok – druk nr 268/2020 w zakresie następujących komórek 
organizacyjnych miasta: Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Kształtowania 
Środowiska, Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Zarządu 
Dróg i Transportu i Zarz ądu Inwestycji Miejskich. 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  poprosiła o przedstawienie 

planowanych dochodów i wydatków w zakresie działania Komisji w odniesieniu do  

poszczególnych służb: 

 

- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- Wydziału Kształtowania Środowiska 

- Zarządu Zieleni Miejskiej 

- Wydziału Gospodarki Komunalnej 

- Zarządu Dróg i Transportu 

- Zarządu Inwestycji Miejskich. 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału przedstawił 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła- załącznik nr 5  do 

niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o inwestycje związane 

 z rozbudową sieci badania jakości powietrza. 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: W budżecie 

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie ma tego zadania. Bezkosztowo od stycznia 

2021 r. podejmiemy współpracę z Politechniką Łódzką, która w ramach grantu realizuje 

zadanie, gdzie powstanie około pięciu punktów pomiarowych w Łodzi.   

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała: Czy w tym roku uda się 

wykorzystać 100% środków, 3 000 000 zł  na wymianę źródeł ciepła tak żeby ta kwota była 

wystarczająca na przyszły rok? Czy są szanse na zwiększenie tej kwoty, czy kwota ta nam 

wystarczy? 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Oczywiście ta 

kwota nie wystarcza, na razie nie dostałem żadnej informacji z Wydziału Budżetu, która 

umożliwia mi chociażby wnioskowanie o te środki. Jeśli chodzi o ten rok, mamy 

zaangażowane wszystkie środki czyli 3000 000 zł. Dofinansowujemy głównie wspólnoty 

mieszkaniowe. Cieszyłaby nas większa pula środków na ten cel ale  teraz  pandemia bardzo 

negatywnie wpływa na budżet miasta i jak poprawi się sytuacja będziemy prosili Państwa 

Radnych o środki na ten cel.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała: Czy nastąpiły jakieś duże 

zmiany w zadaniach związanych z wydatkami bieżącymi? 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Budżet Wydziału 

to jest około 200 000 zł z czego większą część  około 100 000 zł stanowią wydatki związane  

z Programem opieki nad zwierzętami. Będziemy prosili Państwa o zmianę w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej ponieważ w przyszłym roku będziemy chcieli rozpocząć zadanie 
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majątkowe- mapa akustyczna miasta Łodzi.  Okres realizacji i odbiór zadania  nastąpi w 2022 

r. ale ze względu na grożące kary za niewykonanie zadania w terminie chcielibyśmy w 

przyszłym roku rozpocząć zadanie z kwotą zerową. Innych znaczących zmian jeśli chodzi o 

ilość i zakres zadań nie ma. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała: Chciałam zapytać o kwestie 

prowadzenia schroniska dla zwierząt. Przeznaczona kwota wynosi 600 000 zł na przyszły rok. 

Czy w ramach tej inwestycji, która ma być realizowana te środki będą wystarczające? 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Prognozy sprzed 

dwóch lat dotyczące funkcjonowania nowego obiektu, który jeszcze nie znajdował się w fazie 

budowy, nie wydaje mi się, żeby w przyszłym roku pojawiła się konieczność jakiś środków na 

utrzymanie tego nowego obiektu. Było planowane, że będzie droższy w utrzymaniu niż ten 

obiekt. Nie wiem, czy nie nastąpiły zmiany w projektowaniu tak, żeby te koszty były takie 

same albo mniejsze. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Biorąc pod uwagę stopień 

zaawansowania tego projektu budowlanego, nie wydaje mi się, żeby  przyszłym roku istniała 

konieczność zwiększania środków na funkcjonowanie jednostki.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: Jak kształtują się wydatki związane  

z utrzymaniem zieleni  w porównaniu z rokiem ubiegłym? 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Jeśli chodzi  

o wpływy to jest ponad 6 000 000 zł. Jest to podobna kwota, która została zaplanowana  

w tegorocznym budżecie. 

 

Radny p. Marcin Hencz: Czy istnieje możliwość przedłużenia rozliczenia zadania 

dotyczącego dofinansowania źródeł ciepła  dla wspólnot mieszkaniowych? 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Bardzo chcieliśmy 

wprowadzić taką możliwość. Jest to dotacja celowa na dany rok w związku z tym to zadanie 

musi być rozliczone w danym roku kalendarzowym i nie może być kontynuowane.  

 

Radny p. Mateusz Walasek zapytał ilu mamy w Łodzi płatników podatku rolnego? 
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Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła zobowiązał się do 

niezwłocznego przygotowania informacji i przesłania drogą elektroniczną do sekretarza 

komisji.  

 

 

 

Wydział Kształtowania Środowiska 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału przedstawiła 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka- załącznik nr 6  do 

niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: Czy kwota 70 000 zł jest całkowitą kwotą 

przeznaczoną na zadanie dotyczące zwiększenia bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi? 

 

Dyrektor Wydziału p. Anna Wierzbicka: W naszej ocenie ta kwota jest wystarczająca. 

Projekt został przekazany nam przez fundację Greenpeace. Nie ponosiliśmy kosztów 

wykonania dokumentacji.  

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: W jakiej lokalizacji ma znaleźć się park 

na Janowie? 

Dyrektor Wydziału p. Anna Wierzbicka: Jest to zadanie realizowane z planu osiedli i będę 

musiała to sprawdzić.  

Radny p. Mateusz Walasek: Park znajduje się po prawej stronie skręcając z ul. Rokicińskiej 

jest teren zielony obok znajduje się kościół.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Chciałam zapytać czy wyniki panelu  

dotyczącego zieleni w mieście, dostępne w internecie  były przedmiotem obrad Komisji? 

Przewodnicząca Komisji: Nie. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Państwo jako Wydział pracowaliście 

dosyć długo nad stworzeniem księgi w jaki sposób, w jakiej formie, jakie gatunki  i w jakich 

miejscach mają się znaleźć, jak mają być nasadzane – czy było to przedmiotem obrad 

Komisji? 
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Dyrektor Wydziału p. Anna Wierzbicka: Plan kształtowania zieleni jest nadal 

 w konsultacjach pomiędzy jednostkami.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Mam nadzieję, że jak po latach trafi 

ten dokument do Komisji to będzie perfekcyjny skoro tyle lat spędził na konsultacjach. Może 

powinniśmy zapoznać się ze sprawozdaniem i podsumowaniami wynikającymi z panelu 

dotyczącego zieleni w mieście. Jeśli chodzi o budżet na 2021 r. – projekty dotyczące nowych 

ogrodów, szczególnie te dotyczące budowy zielonych ścian są świetne, czy Państwo też 

zabezpieczają środki na te ogrody, które już powstają ogrody kieszonkowe bo często zdarza 

się, że mieszkańcy zwracają nam uwagę, że nie są one później w należytym porządku i pod 

należyta opieką miasta ? 

Dyrektor Wydziału p. Anna Wierzbicka: Pytanie jest skierowane do Zarządu Zieleni 

Miejskiej. My jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządem. Nie wyobrażamy sobie, aby te nowe 

tereny, nieczytelny zapis. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Komu w tej chwili podlega ogrodnik 

miasta? 

Dyrektor Wydziału p. Anna Wierzbicka: Obecnie ogrodnik podlega Zarządowi Zieleni 

Miejskiej.  

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: Odnosząc się do propozycji radnej  

p. Grzeszczyk, myślę, że  w styczniu możemy zająć się na Komisji założeniami 

opracowanymi przez panel obywatelski, porównać i zestawić , które z nich są realizowane w 

budżecie na 2021 rok.  

Zarząd Zieleni Miejskiej 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu Zieleni 

Miejskiej przedstawił  Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński – 

załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o ilość etatów w Zarządzie 

Zieleni Miejskiej? 
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Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński: Około 150 etatów. 

Zwiększamy etaty w terenie kosztem etatów administracyjnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Jaka kwota została przeznaczona na 

funkcjonowanie ogrodu botanicznego? Czy w przyszłym roku są planowane zmiany związane  

z funkcjonowaniem ogrodu? 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński: Jest to kwota 2 777 000 

zł, jest podobna do kwot znajdujących się w projekcie budżetu w latach ubiegłych. Nie mamy 

konkretnych planów. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała: Czy ogrodnik miasta znajduje 

się w strukturach Zarządu Zieleni Miejskiej i czy powstało w końcu zarządzenie Prezydenta 

Miasta, które upoważnia te osobę do aktywnej pracy w terenie? 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński: Stanowisko ogrodnika 

miasta znajduje się w ZZM i zajmuje się bieżącym utrzymaniem zieleni. Nie do końca czuję się 

kompetentny jeśli chodzi o dalszą wypowiedź w tym temacie. Bardziej Departament powinien 

coś więcej powiedzieć ma ten temat. 

 

Ze względu na opuszczenie posiedzenia przez Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu 

odpowiedź na zadanie pytanie zostanie udzielona przez Dyrektora na kolejnym posiedzeniu 

Komisji w dniu 17 grudnia albo podczas sesji Rady Miejskiej.  

 

Radny p. Mateusz Walasek: Czy w planie zeszłorocznego budżetu znajdowało się zadanie do 

realizacji – plac zabaw na ul. Jesionowej ?  

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński poinformował, że 

odpowiedź zostanie udzielona na kolejnym posiedzeniu Komisji.  

 

Radny p. Marcin Hencz: Chciałem zapytać o inwestycję dotyczącą parku przy ul. 

Sienkiewicza, mam informację, że ze względu na plajtę wykonawcy Zarząd Inwestycji 

Miejskich wykonanie pewnych  działań zlecił Wydziałowi Kształtowania Środowiska. Czy jest 

to prawda i czy zostały zaplanowane wydatki w tym zakresie? 
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Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński: My przejmujemy do 

utrzymania bieżącego ten park na gwarancji po ZIM. Wszelkie gwarancyjne kwestie egzekwuje 

ZIM. Nie mamy zaplanowanych żadnych dodatkowych działań na terenie tego parku. Do czasu 

upływu gwarancji nie bardzo możemy podziałać.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Czy zostały zwiększone środki 

finansowe w porównaniu z latami ubiegłymi, na zadania związane z realizacją zielonej 

rewolucji zapowiedzianej przez panią Prezydent? 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński: My jesteśmy jednostką 

utrzymującą zieleń, bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni. Myślę, że to nie w naszym 

budżecie takie środki powinny być zaplanowane.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Jaka kwota została zaplanowana na  

nasadzenia w 2021 r. i 2020 r.?  

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński: 150 000 zł na 2021 rok. 

Nie posiadam danych odnośnie kwoty na 2020 r.  ale prawdopodobnie na podobnym poziomie.   

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: W czerwcu 2019 r. odbyła się sesja na 

której wystąpiła Pani Prezydent, potem odbyły się konferencje podczas których Pani Prezydent 

poinformowała, że w najbliższych latach zostanie posadzonych dodatkowo 50 000 nowych 

drzew a to wymaga określonych środków finansowych. Chciałam wiedzieć, czy te słowa 

znajdują odzwierciedlenie w kosztach i środkach, które są przekazywane Wydziałowi. 

Rozumiem, że nie.  

 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału Gospodarki 

Komunalnej przedstawiła  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska – 

załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań 
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Radny p. Mateusz Walasek zapytał o środki przeznaczone na budowę placu zabaw na ul. 

Jesionowej? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Jeśli chodzi o park, Wydział 

wykonał dokumentację, która została przekazana do Zarządu Inwestycji Miejskich. Trudno mi 

powiedzieć, czy ZIM ma środki zapisane w budżecie na ten cel.  

 

Radny p. Marcin Hencz zapytał o koszty związane z oczyszczaniem terenów leśnych ze 

śmieci. Ilość wysypisk wzrasta co roku. Jak wyglądają wydatki w tym zakresie. Problem 

dotyczy całego miasta. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Problem dotyczy całego 

miasta. Usuwanie dzikich wysypisk jest zawarte w opłacie śmieciowej. Do tej pory nie 

mieliśmy takiego problemu. Jak wchodziła ustawa o utrzymaniu porządku i czystości i zmiany 

w 2013 r., które dały gminie władztwo i przekazały, że dzikie wysypiska sprząta gmina w 

ramach tej stawki to nie wszyscy właściciele na tyle zaufali miastu i wystawiali te odpady 

przed swoje domy tylko gdzieś je wywozili. W tych pierwszych dwóch latach mieliśmy dość 

duże kwoty jeśli chodzi 

 o dzikie wysypiska i dość duża ilość tych wysypisk. Od 2015 r. mieliśmy prawie równo  

około 400 000 – 500 000 zł . W tamtym roku usuwanie dzikich wysypisk kosztowało nas też 

400 000 – 500 000 zł. 1 grudnia 2019 r. z systemu odeszły nieruchomości niezamieszkałe 

 i rodzinne ogrody działkowe. Do tej pory ustawa mówiła, że firmy odbierające odpady będą 

musiały nam podać składając sprawozdanie  z kim zawarły umowę. I takie wykazy dostaliśmy. 

Tarcza przesunęła nam sprawozdanie na koniec roku i dopiero teraz mamy wykaz firm, które 

nie zawarły umów. W związku z tym wprowadziliśmy do budżetu to wykonanie zastępcze bo 

po prostu wydamy decyzję i miasto będzie usuwało te odpady. Koszt odbioru dzikich wysypisk 

na koniec maja 2020 r. wyniosła 1 500 000 zł i zebraliśmy ponad 2 000 ton odpadów. 

 

Radny p. Marcin Hencz: przy okazji tej dyskusji pojawił się wątek, że jakoś z tych pieniędzy 

dofinansowujecie Eko-patrol, który ma monitorować rozwój wysypisk. Czy te wydatki będą 

rosły czy malały w porównaniu z latami ubiegłymi? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Nie wszędzie wejdzie 

urzędnik, strażnik miejski ma większe uprawnienia  do wejścia na przykład na teren 
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nieruchomości niezamieszkałej. My z tego skorzystaliśmy. Ekopatrol to jest około 8-10 osób  

i oni wykonują zadania tam gdzie nie może wejść urzędnik. Czekamy na zmianę ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku, która da jeszcze większe uprawnienia Straży Miejskiej. 

Mandaty będą wynosiły nie 500 zł  tylko znacznie więcej. 

 

Radny p. Marcin Hencz: Moje pytanie dotyczyło trochę innej sprawy. Czy nakłady, które idą 

na dofinansowanie Ekopatrolu na tę działalność będziemy zwiększać czy nie ? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska:  Nie. Od czasu kiedy 

powstał  system mamy 8-10 strażników z  Ekopatrolu. My pokrywamy koszty administracyjne 

tych 8-10 strażników miejskich.  

 

Zarząd Dróg i Transportu 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Zarządu Dróg  

i Transportu przedstawił  p.o. Zastępcy Dyrektora p. Tomasz Grzegorczyk – załącznik nr 9  

do niniejszego protokołu.  

 

Nie zgłoszono pytań. 
 
 
Zarząd Inwestycji Miejskich 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu Inwestycji 

Miejskich przedstawiła Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak ze względu na 

nieobecność przedstawiciela Zarządu. 

Pani Dyrektor wymieniła poniższe zadania : 

- budowa oświetlenia ulic: 500 000 zł  

- budowa oświetlenia ul. Brzezińskiej i ul. Olkuskiej – 55 000 zł 

- rozbudowa kompostowni miejskiej przy ul. Sanitariuszek – 6 553 783 zł  ( zadanie znajduje 

się w Wieloletniej Prognozie Finansowej) 

 

Faza pytań 

Radny p. Radosław Marzec: Jakie ulice zostały uwzględnione w zadaniu pod nazwą budowa 

oświetlenia ulic z kwotą 500 000 zł? 
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Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak poinformowała, że informacja w tym 

zakresie zostanie przesłana na piśmie.  

 

Radny p. Radosław Marzec: Jakie zadania zostaną wykonane w ramach 6 000 000 zł na 

rozbudowę kompostowni? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Zarząd Gospodarowania 

Odpadami na ul. Sanitariuszek podjął decyzję o rozbudowie kompostowni. Zadanie przejął 

Zarząd Inwestycji Miejskich. Kompostownia była budowana ze środków unijnych z projektu- 

Gospodarka odpadami - faza I. Zostało postawionych 10 boksów. Następne 10 boksów zostanie 

postawione. Do tej pory wydajność kompostowni wynosi 19 000 ton, będzie 24 000 ton. 

 

Radny p. Radosław Marzec: Czy jest to inwestycja jednoroczna? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Jest to inwestycja 

dwuroczna. W Urzędzie Marszałkowskim były brane pieniądze z RPO.    

 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Wkład własny miasta stanowi 

8 053 783 zł, w 2021 r. przewiduje się nakłady w wysokości 1 500 000 zł  skoro Urząd 

Marszałkowski dokłada 6 000 000 zł . 19% wkładu własnego.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Chciałam dowiedzieć się o inwestycję 

dotyczącą budowy schroniska. Teraz mija 12 lat, jak wybrano lokalizację dla schroniska. Od 

2014 r. kiedy została podjęta uchwała o budowie schroniska w Łodzi ten projekt nie może się 

doczekać rozpoczęcia.  Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Czy możemy zaprosić Zarząd 

Inwestycji Miejskich na kolejne posiedzenie Komisji w celu złożenia informacji w tym 

zakresie. Nieobecność Zarządu jest tez pewnego stosunku ZIM do zieleni o ochrony 

środowiska. Żałuję, że nie m też Dyrektora p. Rimera, któremu można by się chociaż  wyżalić. 

  

Przewodnicząca poinformowała, że na kolejne posiedzenie Komisji zostanie zaproszony 

Zarząd Inwestycji Miejskich, który przedstawi plany rozwoju tej inwestycji.  Pana Dyrektora 

wyjątkowo nie ma, z reguły jest na Komisji do końca. Z uwagi na koniec roku ma pilne 

spotkania  
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u p. Prezydent. Pan Dyrektor zostanie przez mnie osobiście poinformowany, że nie było na 

posiedzeniu przedstawiciela ZIM. 

 

Radny p. Mateusz Walasek: Chciałem zapytać z którego roku jest decyzja RPO  

o dofinansowaniu? Jakie są losy terenu sportowego w parku przy ul. Jesionowej? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: z 2018 lub 2019 r. To było 

zadanie umieszczone w zeszłorocznym budżecie w 2020 r. jako plan dla osiedli? 

 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Zadanie było umieszczone w 

budżecie 2020 r. Plan dla osiedli pewnie będzie musiał się odliczyć w roku następnym jeżeli 

nie będzie zrealizowany w roku bieżącym. W 2021 . W projekcie budżetu na 2021 r. nie ma 

uwzględnionego tego zadania.  

 

Następnie Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  poddała pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok  - druk nr 

268/2020  

w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

 

Opinia pozytywna: „za”- 9 głosów, „przeciw” – 2 głosy,  „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

 

Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 269/2020 w zakresie 

merytorycznego zainteresowania Komisji 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  zapytała czy radni zgłaszają pytania do 

WPF? 

 

Faza pytań 

 

Radny p. Radosław Marzec powiedział: Chciałem dopytać o kwestię związaną z budową 

schroniska. Wcześniej dostawaliśmy informację, że to zadanie znajduje się w WPF.  

 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Rzeczywiście w projekcie budżetu 

tego zadania nie widać. Zobowiązuję się do przygotowania informacji na piśmie. W WPF nie 
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ma tego zadania. Prognoza jest tak skonstruowana, że jest uchwalana na kolejne okresy. Teraz 

obowiązuje prognoza na wiele lat ale utrata jej mocy następuje w związku z przyjęciem 

kolejnej WPF. 

 

Radny p. Radosław Marzec: Proszę o informację, kiedy zadanie pod nazwą budowa 

schroniska dla zwierząt została wykreślona z WPF? 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak jeszcze raz potwierdziła, że na kolejne 

posiedzenie zostanie zaproszony Zarząd Inwestycji Miejskich.  

 

Radny p. Marcin Hencz: Czy WPF zostały uwzględnione zadania związane z budową 

Zielonego EXPO? 

 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: EXPO zostało 

przełożone na 2029 rok. Środki na zadania zostaną zabezpieczone w rezerwie celowej. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   Finansowej miasta Łodzi na lata 2021 – 2048 

– druk nr 269/2020.  

Opinia pozytywna: „za”- 9 głosów, „przeciw” – 1 głos,  „wstrzymujących się” – 1głos. 

 

Ad pkt 6 -Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że  pisma, które wpłynęły do Komisji między 

posiedzeniami zostały umieszczone w Aktówce.  Kolejne posiedzenie odbędzie się 17 grudnia 

2020 r.  

Nie wniesiono żadnych spraw.  

 

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

 


