
 

 

DPr-BRM-II.0012.10.9.2021 

Protokół nr 32/XI/2021 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 10 listopada 2021 r.  

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   12 radnych  

obecnych   -   11 radnych 

nieobecnych  -    1 radny 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 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 obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 31/X/21  z dnia 14 października 2021 r.   

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 

2030+” – druk nr 269/2021. 

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.  

 

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1. 



 

2 

 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2021 rok – druk nr 290/2021. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego  

w rejonie ulic: Wycieczkowej i Centralnej w Łodzi za park gminny i nadania mu nazwy 

 „ Park im. Stefana Rogowicza- Zielona Ostoja” – druk BRM nr 167/2021. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel w sprawie uznania terenu zieleni 

usytuowanego przy ul. Janowskiej w Łodzi za park gminny – druk BRM nr 168/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel w sprawie uznania terenu zieleni 

usytuowanego w obrębie ulic: Konnej, Długiej, Wyścigowej, Ksawerowskiej w Łodzi za 

park gminny i nadania mu nazwy „Park Wyścigi” – druk BRM nr 169/2021. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel w sprawie uznania terenu zieleni 

usytuowanego przy ul. Podchorążych w Łodzi za park gminny – druk BRM nr 170/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. 

Relaksowej w Łodzi za park gminny i nadania mu nazwy „Park pod Brzozami” – druk 

BRM nr 171/2021. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 

z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, 

trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania – druk nr 297/2021. 

 

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 31/X/21  z dnia 14 października 2021 r. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 

2030+” – druk nr 269/2021. 

4. Sprawy  wniesione i wolne wnioski. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 290/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego  

w rejonie ulic: Wycieczkowej i Centralnej w Łodzi za park gminny i nadania mu nazwy 

 „ Park im. Stefana Rogowicza- Zielona Ostoja” – druk BRM nr 167/2021. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel w sprawie uznania terenu zieleni 

usytuowanego przy ul. Janowskiej w Łodzi za park gminny – druk BRM nr 168/2021. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel w sprawie uznania terenu zieleni 

usytuowanego w obrębie ulic: Konnej, Długiej, Wyścigowej, Ksawerowskiej w Łodzi 

za park gminny i nadania mu nazwy „Park Wyścigi” – druk BRM nr 169/2021. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel w sprawie uznania terenu zieleni 

usytuowanego przy ul. Podchorążych w Łodzi za park gminny – druk BRM nr 

170/2021. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. 

Relaksowej w Łodzi za park gminny i nadania mu nazwy „Park pod Brzozami” – druk 

BRM nr 171/2021. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 

z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, 

trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania – druk nr 297/2021. 

 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła zmieniony porządek posiedzenia. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 31/X/21  z dnia 14 października 2021 r.   

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  „Strategii Rozwoju Miasta 

Łodzi 2030+” – druk nr 269/2021. 

Dyrektor Biura Strategii Miasta p. Tomasz Jakubiec omówił projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 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 10 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt. 4 Sprawy  wniesione i wolne wnioski. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad pkt. 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 290/2021. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel omówiła projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 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 1 głosie  

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego  

w rejonie ulic: Wycieczkowej i Centralnej w Łodzi za park gminny i nadania mu nazwy 

 „ Park im. Stefana Rogowicza- Zielona Ostoja” – druk BRM nr 167/2021. 

Radna Rady Miejskiej p. Monika Malinowska-Olszowy omówiła projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 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 10 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów  

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

 

Ad pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel w sprawie uznania terenu 

zieleni usytuowanego przy ul. Janowskiej w Łodzi za park gminny – druk BRM nr 

168/2021 

Radny Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak omówił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

Ad pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel w sprawie uznania terenu 

zieleni usytuowanego w obrębie ulic: Konnej, Długiej, Wyścigowej, Ksawerowskiej  

w Łodzi za park gminny i nadania mu nazwy „Park Wyścigi” – druk BRM nr 169/2021. 

Radny Rady Miejskiej p. Mikołaj Stefanowski omówił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

  

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów  

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 9 .Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel w sprawie uznania terenu 

zieleni usytuowanego przy ul. Podchorążych w Łodzi za park gminny – druk BRM nr 

170/2021. 

Radny Rady Miejskiej p. Marcin Hencz z upoważnienia radnej p. Karoliny Kępki omówił 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.   

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  



 

6 

 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów  

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego 

przy ul. Relaksowej w Łodzi za park gminny i nadania mu nazwy „Park pod Brzozami” 

– druk BRM nr 171/2021. 

Radny Rady Miejskiej p. Robert Pawlak omówił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.   

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów  

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie 

powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania – druk nr 

297/2021. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła omówił projekt 

uchwały wraz uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.   

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Mateusz Walasek: czy z tego zapisu wynika, że  odchodzimy od budynków 

wielorodzinnych? 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: nie odchodzimy, 

mamy podział na budynki wielorodzinne i mamy podpisaną umowę z Wojewódzkim 
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Funduszem Ochrony Środowiska i domki jednorodzinne będą realizowane w ramach 

„Czystego Powietrza”. 

 

Radny p. Damian Raczkowski: Bardzo cieszę się, że zwiększamy dofinansowanie do 90% 

poniesionych kosztów. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów  

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak podziękowała za udział w obradach 

 i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła                                                Przewodnicząca Komisji  

 

Joanna Kaźmierczyk              Antonina Majchrzak 

 

 

 

  

 


