
 

 

DPr-BRM-II.0012.10.6.2021 

Protokół nr 28/V/2021 

 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 6 maja 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. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak. 

 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 27/IV/21  z dnia 22 kwietnia 2021 r.   

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej 

drzewa stanowiącego pomnik przyrody – druk nr 118/2021. 

4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2020 rok – druk nr 

93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 – druk nr 

94/2021. 



2 

 

 

6. Sprawy różne i wniesione.  

 

IV. 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.  

 

Następnie Przewodnicząca Komisji poinformowała, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1. 

 

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

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 135/2021. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w odpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ulicach Pomorskiej 338/340 i Obłocznej bez numeru- druk nr 128/2021. 

 

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 27/IV/21  z dnia 22 kwietnia 2021 r.   

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

budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 135/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w odpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ulicach Pomorskiej 338/340 i Obłocznej bez numeru- druk nr 128/2021. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej 

drzewa stanowiącego pomnik przyrody – druk nr 118/2021. 

6. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2020 rok – druk nr 

93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji 

7. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres  01.01.2020 do 31.12.2020 – druk 

nr 94/2021. 

8. Sprawy różne i wniesione.  
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Ad pkt 1 Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała porządek po zmianach pod głosowanie.  

 

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

„wstrzymujących się”  jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.  

 

 

Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 27/IV/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r.   

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała 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 135/2021. 

 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz z  uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Komisja w głosowaniu 

przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w odpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach Pomorskiej 338/340 i Obłocznej bez numeru- druk nr 128/2021. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Monika Andrzejewska-

Koniuszaniec omówiła projekt uchwały wraz z  uzasadnieniem.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Komisja w głosowaniu 

przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony 

prawnej drzewa stanowiącego pomnik przyrody – druk nr 118/2021. 

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Maciej Pachulski 

omówił projekt uchwały wraz z  uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Komisja w głosowaniu 

przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 6 - Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2020 rok 

– druk nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poinformowała, że zgodnie z zakresem 

działalności Komisji zostaną omówione dochody i wydatki: 

 Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  
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Wydziału Kształtowania Środowiska,  

Zarządu Zieleni Miejskiej,  

Wydziału Gospodarki Komunalnej,  

Zarządu Dróg i Transportu  

 Zarządu Inwestycji Miejskich.  

 

Dochody i wydatki realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Maciej Pachulski  

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Faza pytań 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk ponowiła swoją prośbę zgłoszoną na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej o przygotowanie danych dotyczących liczby wykonanych 

nasadzeń  w  2020 i czy udało się wykonać nasadzenia zaległe z 2019.  Czy w 2020 r. Państwo 

wystąpili o całą kwotę, która przelewana jest w ramach tzw. kar za wycinkę drzewa w ramach 

prowadzonej inwestycji i czy kwota ta w całości została wykorzystana? Proszę również  

o informację o podanie liczny wyciętych drzew w 2020 r. pod inwestycje miejskie i prywatne? 

 

Dochody i wydatki realizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska przedstawiła 

Dyrektor Wydziału p. Anna Wierzbicka 

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawił p.o. Dyrektora 

Zarządu p. Jan Maśliński 

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  
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Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu przedstawił p.o. Zastępcy 

Dyrektora p. Marcin Woźniak 

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich przedstawiła p. Małgorzata 

Milewska Główny Specjalista w ZIM.  

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Dochody i wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej przedstawiła 

Dyrektor Wydziału p. Ewa Jasińska  

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 13 do protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

 

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

głosowanie pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. 

 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 

 

Ad pkt 7 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres  01.01.2020 do 31.12.2020 – 

druk nr 94/2021. 

Informacja została udostępniona radnym za pośrednictwem Aktówki.  

Faza pytań i dyskusji.  

Pytań nie zgłoszono.  

Brak głosów w dyskusji. 
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Ad pkt 8 - Sprawy różne i wniesione.  

Nie wniesiono żadnych spraw 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 

 

 

   Protokół sporządziła     Przewodnicząca Komisji 

 

  Joanna Kaźmierczyk                              Antonina Majchrzak 

 

 

 

 


