
 

 

DPr-BRM-II.0012.10.3.2022 

Protokół nr 37/V/2022 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 5 maja 2022 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: 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 36/IV/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.   

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody   

druk  nr 95/2022. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony 

prawnej    drzew  stanowiących pomniki przyrody – druk nr 96/2022.  

5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 – druk  

            nr 77/2022 w zakresie działania: 

- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- Wydziału Kształtowania Środowiska 

- Zarządu Zieleni Miejskiej  

- Wydział Gospodarki Komunalnej 

- Zarządu Dróg i Transportu 

- Zarządu Inwestycji Miejskich. 
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6. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021 r – 31.12.2021 r. – druk 

nr 78/2022. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski powitał obecnych on-line  radnych, 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

Następnie Wiceprzewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1. 

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

Łodzi na 2022 rok – druk nr 104/2022. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach. 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 36/IV/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.   

3.         Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody   

druk  nr 95/2022. 

4.          Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew  

 stanowiących pomniki przyrody – druk nr 96/2022.  

5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 – druk  

            nr 77/2022 w zakresie działania: 

- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- Wydziału Kształtowania Środowiska 

- Zarządu Zieleni Miejskiej  

- Wydział Gospodarki Komunalnej 

- Zarządu Dróg i Transportu 

- Zarządu Inwestycji Miejskich. 

6. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021 r – 31.12.2021 r. – druk 

nr 78/2022. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 104/2022. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 36/IV/22  z dnia 8 kwietnia 2022 r.   

Wiceprzewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 

 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody   

druk  nr 95/2022. 

 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 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.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał 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 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony 

prawnej    drzew  stanowiących pomniki przyrody – druk nr 96/2022.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła omówił 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.  
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Wiceprzewodniczący Komisji poddał 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 5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 – 

druk nr 77/2022 w zakresie działania: 

- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- Wydziału Kształtowania Środowiska 

- Zarządu Zieleni Miejskiej  

- Wydział Gospodarki Komunalnej 

- Zarządu Dróg i Transportu 

- Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Wiceprzewodniczący Komisji  poinformował, że zgodnie z zakresem działalności Komisji 

zostaną omówione dochody i wydatki: 

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  

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 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła. 

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 7 do protokołu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Chciałam zapytać o niewykonanie 

założeń budżetu zwłaszcza w zadaniach z budżetu obywatelskiego. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: W tym roku 

mieliśmy kumulację z 300 000 zł dodatkowych z poprzedniego budżetu obywatelskiego. To 

była rekordowa kwota przeznaczona na opiekę nad zwierzętami. Zostało 150 000 zł  

z przeznaczeniem na koty wolnożyjące. Kilkukrotnie kontaktowaliśmy się inicjatorami tego 

projektu ponieważ mieliśmy problem z wykonaniem chcieliśmy wnioskować o przesunięcie 

środków na zwierzęta właścicielskie ale projektodawcy nie zgodzili się.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: mamy również niewykonany budżet 

jeśli chodzi o wymianę pieców. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Umowy zostały 

podpisane na kwotę prawie 4 500 000 zł. Jak co roku mamy problem z rozliczeniami. Część 

osób, która podpisała z nami umowy, z różnych względów nie jest w stanie z końcem roku 

skończyć tych zadań. 

 

Dochody i wydatki realizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska przedstawiła 

Dyrektor Wydziału p. Anna Wierzbicka. 

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 8 do protokołu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Chciałam zapytać o ilość usuniętych 

drzew na skutek wichury, która miała miejsce w lipcu 2021 r. ? 

Dyrektor Wydziału p. Anna Wierzbicka: Proszę o zadanie tego pytania Zarządowi Zieleni 

Miejskiej. 

 

Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawił Zastępca 

Dyrektora p. Jan Maśliński. 

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 9 do protokołu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Radna p. Monika Malinowska-Olszowy: W wielu zadaniach pojawia się problem polegający 

na braku wyłonienia wykonawcy oraz to, że kwota zaproponowana przez wykonawca znacznie 

przewyższa możliwości finansowe i w związku z tym jest przeniesienie na kolejny rok. Ze 

względu na rosnącą inflację może okazać się, że nie będziemy w stanie zrealizować pewnych 

zadań pomimo przeniesienia środków. 

Zastępca Dyrektora p. Jan Maśliński: W tych zadaniach w których jest to możliwe, na 

przykład jeśli chodzi o budżet obywatelski i liderzy projektu wyrażą zgodę to będziemy 

opracowywać ograniczenia, zmniejszenia zakresu realizacji, które pozwolą na zmniejszenie 

nakładów. W przypadku zadań w których nie będzie można ograniczyć zakresu zwrócimy się 

do p. Skarbnika o zwiększenie kwot. Inaczej nie ma szans na realizację tych zadań.  

Radny p. Damian Raczkowski: Jeśli chodzi o kwestie budżetu obywatelskiego po wejściu 

ustawy w 2018 r. mamy zmianę polegającą na tym, że pewne ograniczenia zadań wchodzą 

 w grę ale zmiana i proponowanie czegoś nowego już nie. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poprosił o podanie liczby drzew, które 

zostały usunięte podczas wichury w 2021 r.  

Zastępca Dyrektora p. Jan Maśliński: Wywroty i złomy na terenach pasów drogowych około 

190 sztuk, na terenach parków – 350. Największe szkody nastąpiły w parku im. Piłsudskiego  

i im. Poniatowskiego. 

 

Dochody i wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej przedstawiła 

Dyrektor Wydziału p. Ewa Jasińska.  

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10 do protokołu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu przedstawił Zastępca 

Dyrektora ds. Eksploatacji p. Sławomir Niżnikowski 

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 Dyrektor 

Wydziału p. Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 12 do protokołu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

     Wobec braku kolejnych pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał 

pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 

r. w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie. 
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Ad pkt. 6. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021 r – 31.12.2021 r. 

– druk nr 78/2022. 

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła Dyrektor Wydziału Księgowości 

 p. Anna Czekała. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Ad. pkt 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Materiały, które wpłynęły zostały zamieszczone w Aktówce. 

 

Ad pkt 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 104/2022. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi  załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

   Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 104/2022. 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski podziękował za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła                                                Wiceprzewodniczący Komisji

  

Joanna Kaźmierczyk              Mikołaj Stefanowski 


