
 

 

DPr-BRM-II.0012.10.11.2021 

Protokół nr 33/XII/2021 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 2 grudnia 2021 r.  

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   13 radnych  

obecnych   -   13 radnych 

nieobecnych  -    0 

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 32/XI/21  z dnia 10 listopada 2021 r.   

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 

299/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 300/2021 w zakresie j.w. 

5. 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.  
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Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Porządek został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 32/XI/21  z dnia 10 listopada 2021 r.   

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok – 

druk nr 299/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Komisja przez aklamację zdecydowała o łącznym rozpatrzeniu punktów 3 i 4 porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poprosiła o przedstawienie 

planowanych dochodów i wydatków w zakresie działania Komisji w odniesieniu do  

poszczególnych służb: 

 

- Zarządu Zieleni Miejskiej 

- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- Wydziału Kształtowania Środowiska 

- Wydziału Gospodarki Komunalnej 

- Zarządu Dróg i Transportu 

- Zarządu Inwestycji Miejskich. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu Zieleni 

Miejskiej przedstawił  Zastępca Dyrektora p. Jan Maśliński – załącznik nr 5  do niniejszego 

protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji 

Radna p. Marta Przywara: co kryje się pod hasłem: zakupy inwestycyjne? 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński: to jest doposażanie naszej 

naszej ekipy, która zajmuje się bieżącym utrzymaniem terenów zieleni. Staramy się przejść na 

własne utrzymanie od tego roku zaczęliśmy i częściowo zrealizowaliśmy te zakupy. W tej 
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chwili mamy zrealizowane zakupy z bieżącego budżetu na 1 700 000 zł . To jest głównie sprzęt, 

brygadówki, kosiarki, ciągniki, pojazdy elektryczne, tomograf do badania stanu drzew.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk:  jaka część środków prognozowanych  

na 2022 rok na wycinkę drzew na terenie Łodzi zostanie przeznaczona na nowe nasadzenia? 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński zobowiązał się do 

przygotowania informacji i przedstawienia na Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 

Podatkowej w przyszłym tygodniu. 

  

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa przedstawił Dyrektor Wydziału p. Michał Baryła- załącznik nr 6  do 

niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań 

Radny p. Mateusz Walasek: chodzi o dotacje na wymianę tzw. kopciuchów- jak jest z 

wystąpieniem o tę dotację najemcy lokalu? 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: jeżeli jest zgoda 

właściciela to najemca może wystąpić o dotację.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk:  w ramach refleksji i wniosków 

wypracowanych w ramach panelu obywatelskiego, który dotyczył zieleni w mieście- jaka część 

tych zadań znajduje odzwierciedlenie w wydatkach budżetu Wydziału? 

 

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

o realizację zadań przez Wydział to mamy zadania związane z dotacjami do wymiany 

ekologicznych źródeł  ogrzewania. To jest element poprawy jakości środowiska i powietrza. 

Takie elementy jak zazielenianie Łodzi jest w Zarządzie Zieleni Miejskiej.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: a jak sprawa związana z budową 

schroniska dla zwierząt? 
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Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: budowa schroniska 

od kilku lat znajduje się w Zarządzie Inwestycji Miejskich.  

 

Wydział Kształtowania Środowiska  

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału Kształtowania 

Środowiska przedstawiła Dyrektor Wydziału p. Aleksandra Sztuka-Tulińska- załącznik nr 7  

do niniejszego protokołu.  

Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi p. dyrektor powiedziała:  Część zadań, które 

będziemy realizować w przyszłym roku, które realizowaliśmy w tym roku jest realizacją 

rekomendacji z panelu obywatelskiego. Mamy tu miedzy innymi takie zadania jak łąki kwietne, 

ogrody fasadowe, ogrody społeczne. Będziemy występować do Skarbnika Miasta, aby w ramach 

dalszych prac nad projektem budżetu przyznał nam środki na kontunuowanie programu 

zazieleniamy, który był rekomendacją z panelu obywatelskiego.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału Gospodarki 

Komunalnej przedstawiła Dyrektor Wydziału p. Ewa Jasińska- załącznik nr 8  do niniejszego 

protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Zarząd Dróg i Transportu 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu przedstawił 

Dyrektor p. Grzegorz Misiorny- załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Radny p. Mateusz Walasek zapytał o sposób rozliczenia jeśli chodzi o oświetlenie miejskie? 
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Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny: to jest opłata na podstawie poboru energii. 

 

Zarząd Inwestycji Miejskich 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu przedstawiła 

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska-Wójcik- załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała jak wygląda realizacja zadania 

dotyczącego budowy schroniska? 

 

Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska-Wójcik: W tym roku nie mamy tego zadania. 

Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi analizę co do rozmiarów tych inwestycji. W 2022 

roku i w chwili obecnej nie mamy tego zadania w projekcie budżetu. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska p. Aleksandra Sztuka- Tulińska: 

na chwilę obecną nie prowadzimy żadnych szczegółowych analiz jeśli chodzi o zapotrzebowanie 

schroniska. Jeżeli pani radna pozwoli dowiem się dokładnie, jak wygląda sytuacja ze 

schroniskiem. Sprawę prowadzi p. dyrektor Wierzbicka. 

 

Dyrektor Departamentu Ekologii Klimatu p. Maciej Rimmer: pani dyrektor udzieliła 

informacji o stanie bieżącym ale chciałem zauważyć, że zmiany z  zakresu projektu wynikają 

także ze zmian zapotrzebowania. W momencie kiedy powstał pierwszy projekt budowy nowego 

schroniska w schronisku przebywało ponad tysiąc zwierząt. W tej chwili z różnych powodów to 

zapotrzebowanie na miejsce jest diametralnie inne. W tej chwili mamy około dwustu zwierząt. 

Bardzo chciałbym , aby nowy budynek powstał ale warunki lokalowe, które są w schronisku 

pozwalają w sposób poprawny utrzymywać zwierzęta. W związku z tym presja na budowę 

nowego schroniska jest zdecydowanie mniejsza niż kilka lat temu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: gdybyśmy wydali  te pieniądze na 

projekt i dostosowanie projektu przeznaczyli na remont schroniska bylibyśmy w lepszej sytuacji.  
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Dyrektor Departamentu Ekologii Klimatu p. Maciej Rimmer: Muszę się z panią zgodzić. 

Wydatki na koncepcję nowego schroniska były dwuznaczne. W tej chwili jesteśmy przed decyzją 

po kolejnej aktualizacji projektu. Zwracam uwagę, ze lokalizacja dzisiejsza schroniska nie 

pozwala na jego przebudowę w jego obecnej formule. Tam jest bardzo mała działka. A przez lata 

funkcjonowania schroniska okoliczne nieruchomości zostały zabudowane przez okolicznych 

właścicieli. Jakikolwiek przeformowanie schroniska wymaga nowej lokalizacji.  

 

Radna p. Marta Przywara: czy projekt placu zabaw w parku widzewskim, wygrał  

w konsultacjach vox populi w 2018 r.? 

 

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska-Wójcik: tak. 

 

Radna p. Marta Przywara: Czy ta kwota wynika z dokumentacji, którą Państwo macie 

opracowaną czy koncepcja szczegółowa placu zabaw dopiero powstanie? 

 

Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska-Wójcik: mamy koncepcję wstępnie konsultowaną. 

My takie zadania dotyczące placów zabaw wykonujemy w ramach programu zaprojektuj i 

wybuduj. W tym roku już zbieramy do planu zamówień materiały. Sądzimy, że w lutym te 

zadania , które mamy sfinansowanie powinny zawisnąć w procedurach przetargowych. Na 

koniec wakacji powinniśmy kończyć te zadania.  

 

Radny p. Mateusz Walasek: chciałem zapytać o zieleniec na ul. Tomaszowskiej. 

 

Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska-Wójcik zobowiązała się do przekazania radnemu 

 w dniu jutrzejszym informacji na temat tego zadania.  

 

Następnie Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2022 rok  - druk nr 299/2021 

w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

 

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

„wstrzymujących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 300/2021 w zakresie j.w. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050- druk nr 

300/2021 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

 

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

„wstrzymujących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1. 

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

Łodzi na 2021 rok – druk nr 316/2021. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 317/2021. 

 

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 32/XI/21  z dnia 10 listopada 2021 r.   

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok – 

druk nr 299/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 300/2021 w zakresie j.w. 

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

cie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 316/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 

317/2021. 

7. Sprawy  wniesione i wolne wnioski.  

 

Radni nie wnieśli uwag do zmian w porządku obrad.  
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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 316/2021. 

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

uzasadnieniem. 

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

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: chciałam zapytać o inwestycje w Parku 

Helenowskim. Czy ona została wykreślona na ten rok ze względu na zbyt duża kwotę, która 

wyszła z przetargu? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel: kwota złożona przez wykonawcę 

nie wystarcza na pokrycie zabezpieczonych środków. W tej samej kwocie została przełożona 

na przyszły rok. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: czy to jest budżet obywatelski? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel: Proszę o wsparcie komórki 

merytorycznej. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska p. Aleksandra Sztuka- 

Tulińska: To jest zadanie, które jest realizowane poza budżetem obywatelskim dofinansowane 

z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym roku dwa razy 

ogłosiliśmy przetarg. Za pierwszym razem kwota uzyskana w przetargu wynosiła około 10 mln 

teraz była to kwota 19 mln zł. Wydaje nam się, że to zwiększenie tych kwot wynika nie do 

końca z aż tak dużego wzrostu cen na rynku. Liczymy, że w przyszłym roku powtarzając ten 

przetarg ta kwota będzie bardziej racjonalna. Kwota 19 mln zł to nie jest rynkowa wartość tego 

zadania.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: jaki jest wkład miasta w to zadanie? 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska p. Aleksandra Sztuka- 

Tulińska: 1 ,9 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie 90 % 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie  zmian budżetu oraz  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 

316/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 317/2021. 

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

uzasadnieniem. 

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

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poddała pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 

na lata 2021-2050 – druk nr 317/2021. 

 

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

„wstrzymujących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 7. Sprawy  wniesione i wolne wnioski.  

Nie wniesiono żadnych spraw.  

 

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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