
 

 

 

DPr-BRM-II.0012.10.4.2021 
Protokół nr 26/IV/2021 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 12 kwietnia 2021 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 24/III/21  z dnia 11 marca 2021 r.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 116/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania 

 i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie 

przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego 

Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi- druk nr 107/2021. 

5. 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. 

 
Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk : bardzo żałuję, że tydzień 

temu nie odbyło się  posiedzenie Komisji dotyczące ochrony przyrody na terenie Zielonej 

Ostoi. Wydawało mi się, że byliśmy umówieni na to, że spotkamy się z mieszkańcami. 

Zapoznałam, się z opinią Pani Przewodniczącej wyrażoną w mediach społecznościowych. 

Rozumiem, że nie zwołała Pani Komisji w związku z tym, że nie ma decyzji Urzędu Miasta 

Łodzi w tej sprawie? 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: Otrzymałam informację, że głosowanie 

vox populi będzie w przyszłym tygodniu. Wydaje mi się za zasadne, aby dyskusję  na Komisji 

prowadzić równorzędnie. Posiedzenie odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zgłosiła wniosek formalny  

o poszerzenie porządku obrad o przyjęcie stanowiska  w sprawie  ochrony zieleni w tzw. 

Zielonej Ostoi – obszarze między ulicami Centralną, a Wycieczkową w otulinie Lasu  

Łagiewnickiego. Radna zaproponowała umieszczenie punktu- przyjęcie stanowiska w 

punkcie 1a porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak zaproponowała zmianę porządku obrad 

 i umieszczenie tego punktu jako punkt 5 a punkt- Sprawy różne i wolne wnioski w punkcie 6.  

Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 24/III/21  z dnia 11 marca 2021 r.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

 w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 116/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania 

 i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie 

przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego 

Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi- druk nr 107/2021 



 

 

 

5. Przyjęcie stanowiska w sprawie w sprawie  ochrony zieleni w tzw. Zielonej Ostoi - 

obszarze między ulicami Centralną, a Wycieczkową w otulinie Lasu Łagiewnickiego 

6. Sprawy różne i wniesione.  

 

Komisja bez uwag przyjęła zmieniony porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 24/III/20 z dnia 11 marca 2021 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 24/III/2021 z dnia 11 marca 2021 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 

 

Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 116/2021. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła  Zastępca Dyrektor Wydziału Budżetu  

p. Sylwia Jakiel. 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 w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 116/2021. 

 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i 1 głosie 

„wstrzymuj ącym się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania 

 i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie 

przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego 

Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi- druk nr 107/2021 



 

 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Dyrektor Wydziału Kształtowania 

Środowiska p. Anna Wierzbicka. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

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

pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 107/2021. 

 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 5 – Przyjęcie stanowiska w sprawie ochrony zieleni w tzw. Zielonej Ostoi- 

obszarze między ulicami Centralna a Wycieczkową w otulinie Łasu Łagiewnickiego.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak odczytała treść stanowiska:  

1. Komisja Ochrony Środowiska  apeluje do Prezydenta Miasta Łodzi o ochronę zielonego, 

zadrzewionego obszaru naturalnej zielonej ostoi dla wielu gatunków min. owadów, ptaków 

i ssaków w tzw. Zielonej Ostoi – obszarze między ulicami Centralną, a Wycieczkową  

w otulinie Lasu Łagiewnickiego. 

 

2. Komisja Ochrony Środowiska wspiera mieszkańców w proteście przeciwko umożliwieniu 

realizacji zabudowy mieszkaniowej w/w obszaru, który skutkować będzie bezpowrotnym 

zniszczeniem zieleni i wycinką drzew na obszarze tzw. Zielonej Ostoi. 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i 1 głosie 

„wstrzymuj ącym się” ,  pozytywnie przyjęła powyższe stanowisko.  

 

Ad pkt 6 - Sprawy różne i wniesione.  

 

W ramach spraw różnych Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk 

podziękowała członkom Komisji za poparcie stanowiska. Nie chodzi tylko o poparcie głosy 

mieszkańców ale także o sygnał, który wysyłamy Urzędowi Miasta. Dalej radna zapytała czy 

posiedzenie 

 22 kwietnia jest aktualne. 



 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poinformowała, że będzie chciała zwołać 

posiedzenie w tej sprawie chociaż głos mieszkańców jest Komisji znany.  

 

Radny p. Tomasz Anielak zwrócił uwagę, że gdyby radni i Komisja zajęła się sprawa 

 w ubiegłym roku w momencie kiedy mieszkańcy poprosili o interwencję nie byłoby dzisiaj 

sprawy. Pewnie nie powstałby plan zagospodarowania przestrzennego, który w moim 

odczuciu jest niepotrzebny. Cieszę się zostało przyjęte stanowisko, w którym Komisja wyraża 

chęć ochrony tego terenu zielonego ale nie mamy żadnych merytorycznych dalszych działań.  

W głosowaniu internetowym mamy uwzględnione trzy punkty ale nie ma pytania 

podstawowego odnośnie pozostawienia tego terenu w obecnym stanie o co zabiegają 

mieszkańcy. Byłbym wdzięczny, aby Komisja Ochrony Środowiska  zanim to głosowanie 

nastąpi spowodowała umieszczenie tego punktu. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego jeszcze nie powstał na razie jest projekt. Głosowanie vox populi nie zostało 

jeszcze uruchomione ani formalnie ogłoszone. Dzisiaj rozmawiałam z Urzędem Miasta i taki 

punkt zostanie uwzględniony. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Czy jest możliwość, aby konsultacje 

vox populi zostały ogłoszone dopiero po wysłuchaniu mieszkańców na posiedzeniu Komisji.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: Myślę, że należy utrzymać koncepcję, że 

vox populi dzieje się równocześnie z głosem mieszkańców dlatego, że i tak podjęliśmy to 

stanowisko i vox populi będzie na tyle szerokie, że będą pojawiały się tam wszystkie 

odpowiedzi, które mogą się nasunąć również zawierające głos mieszkańców. UMŁ vox 

populi ogłasza niezależnie od Komisji Ochrony Środowiska i wydaje mi się, że możemy 

podziałać dwutorowo i że będzie to miało najbardziej kompleksowy efekt.  

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 



 

 

 

   Protokół sporządziła     Przewodnicząca Komisji 
 
 
  Joanna Kaźmierczyk                              Antonina Majchrzak 
 

 

 


