
 

 

DPr-BRM-II.0012.10.7.2021 

Protokół nr 29/VII/2021 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 8 lipca 2021 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   12 radnych  

obecnych   -   12 radnych 

nieobecnych  -    0  

oraz zaproszeni goście. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1  do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 28/V/21  z dnia 6 maja 2021 r.   

3. Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska w sprawie zapowiedzianego przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Sympatyczna” wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa o wycinkę drzew owocowych. 

4. Sprawy  wniesione i wolne wnioski.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

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

zaproszonych gości.  Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia 
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Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 28/V/21  z dnia 6 maja 2021 r.   

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska w sprawie zapowiedzianego przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Sympatyczna” wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa o wycinkę drzew owocowych. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane na prośbę 

mieszkańców Radogoszcza. Protest mieszkańców dotyczył niewycinania drzew owocowych  

w procesie rewitalizacji. Ze względu na to, że mieszkańcy i spółdzielnia mieszkaniowa znalazły 

w tej sprawie porozumienie nie ma potrzeby zajmować się sprawą. Przewodnicząca zdjęła ten 

punkt z porządku obrad Komisji. 

 

Ad pkt 4. Sprawy  wniesione i wolne wnioski.  

W ramach spraw wniesionych Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk 

zaproponowała, aby na jednym z posiedzeń Komisji po przerwie wakacyjnej Komisja zajęła 

się tematem nadawania nazw nowym parkom w Łodzi. Warto byłoby również zająć się kwestią 

zaangażowania środków miejskich w celu zagospodarowania tych terenów. Zwłaszcza chodzi 

o teren po wyścigach konnych. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poinformowała, że takie posiedzenie po 

wakacjach zostanie zwołane wspólnie z Komisją Kultury, która zajmuje się sprawami 

nazewniczymi. Zaproszone zostanie wysłane również do Biuro Promocji. 

 

Radny p. Mateusz Walasek: Chciałbym przypomnieć, że jesteśmy Komisją Ochrony 

Środowiska, my w ten sposób wchodzimy w kompetencje Komisji Kultury. Miejmy trochę 

zaufania do innych radnych. Nie twierdzę, że nie ma problemu z nazwą ale jest to sprawa 

Komisji Kultury. Jest to trochę brak zaufania do koleżanek i kolegów z innej Komisji. 

Chciałbym, aby nasza Komisja skoncentrowała się na sprawach ochrony środowiska a nie 

sprawach nazewniczych. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: W kwestiach nazewniczych, ufam 

Przewodniczącej Komisji Kultury. Oczywiście, że na Komisji Ochrony Środowiska 

skupilibyśmy się na tym, w jaki sposób i za ile te tereny zostaną zagospodarowane. 

 

Radny p. Radosław Marzec: Chciałem zapytać, punkt 3 porządku obrad został wykreślony. 

Rozumiem, że Komisja dzisiaj spotkała się tylko po to, aby przyjąć protokół i omówić sprawy 

różne.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: Sprawa wycinki drzew owocowych 

rozwiązała się po wysłaniu zaproszeń na posiedzenie Komisji. W związku z tym, że nie ma 

możliwości odwołania zwołanego posiedzenia musieliśmy Komisję odbyć w taki sposób. Czy 

pani Przewodnicząca mogła przybliżyć ten temat? 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: Mieszkańcy zgłosili, że na terenie 

Radogoszcza spółdzielnia mieszkaniowa zamierza w ramach przebudowy wyciać drzewa 

owocowe.  

 

Radny p. Mateusz Walasek: Chciałbym tylko powiedzieć o pomyłce w nazwie spółdzielni. 

To jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak: w takim razie jest to omyłka pisarska. 

Wycinka dotyczyła 25 drzew owocowych ale sprawa została już rozwiązana i nie ma potrzeby 

zajmować się tym tematem na posiedzeniu Komisji. 

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak podziękowała za udział w obradach 

 i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła                                                Przewodnicząca Komisji  

 

Joanna Kaźmierczyk              Antonina Majchrzak 
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