
 

 

 
 
DPr-BRM-II.0012.10.1.2020 

Protokół nr 14/II/2020 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 lutego 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -     8 radnych  
 
nieobecnych  -     4 radnych   
      
      
 
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. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

2. Wybór Przewodniczącego/ej Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów, 

b/ prezentacja kandydatów, 

c/ głosowanie. 

3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego/cą Komisji. 

4. Przyjęcie protokołu nr 13/XII/19 posiedzenia Komisji. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  

     w Łodzi za okres od 29 listopada 2018 r do 31 grudnia 2019 r.  

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2020 rok.  

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

Ad pkt 1  - Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

    Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Łodzi p. Marcin Gołaszewski.  

 

Ad pkt 2 -  Wybór Przewodniczącego/ej Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów, 

b/ prezentacja kandydatów, 

c/ głosowanie. 

Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski zwrócił 

się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji.  

    Radny p. Mateusz Walasek zaproponował kandydaturę radnej p. Antoniny Majchrzak.   

 

Radna p. Antonina Majchrzak  wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Ponieważ nie było innych zgłoszeń, Prowadzący zwrócił się z pytaniem, kto z radnych 

jest za powołaniem kandydatki na Przewodniczącą Komisji. 

Za powołaniem głosowało 6 radnych,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0. 

 

Radna p. Antonina Majchrzak nie wzięła udziału w głosowaniu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał głos wybranej Przewodniczącej Komisji.  

 

Ad pkt 3 - Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego/cą Komisji. 

Prowadzenie obrad przejęła Przewodnicząca Komisji, która podziękowała radnym za 

wybór i zaufanie. 

 

Ad pkt 4 - Przyjęcie protokołu nr 13/XII/19 posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół został dostarczony radnym za 

pośrednictwem Aktówki . Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

 

Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół Nr 13/XII/2019 z dnia 5 grudnia 2019 
roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 
 

Ad pkt 5 - Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej  

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska i Komisji 

Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Sprawozdanie zostało dostarczone radnym za 
pośrednictwem Aktówki . Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony . 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 
  

Ad pkt 6 - Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2020 rok.  

         Ustalono, że plan pracy Komisji na 2020 rok zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu  

w dniu 19 lutego br.  Komisja jednomyślnie 6 głosami za zdjęła ten punkt z porządku obrad.  

 
Ad pkt 7 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

      Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poinformowała, że pisma, które 

wpłynęły do Komisji zostały dostarczone członkom za pośrednictwem Aktówki. 

 

W ramach spraw wniesionych głos zabrała p. Bożena Korczyńska  w sprawie podjęcia działań 

mających na celu przywrócenie równowagi hydrologicznej w Rezerwacie Polesie 

Konstantynowskie w Łodzi oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wnioskodawczyni 

domaga się opracowania planu działania zmierzającego do regulacji stosunków wodnych  na 

terenie rezerwatu i w okolicy, przedstawienia i konsultacji planu o ile taki istnieje  wraz z 

analizą hydrologiczną i wysokościową terenu, modernizację istniejącej ścieżki, tak by jej 

konstrukcja umożliwiała odprowadzenie wody do rezerwatu oraz bieżące kontrole zdrowia 

drzewostanu okolic rezerwatu. 
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Zastępca Dyrektora Zarząd Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak: Odnosząc się do 

wniosku- na pewno część ze spraw, które Pani poruszyła jest realizowana . Jest stały 

monitoring terenu przez naszych pracowników. Zleciliśmy wycięcie zagrażających 

bezpieczeństwu użytkowników parku drzew. 

 

Pani Bożena Korczyńska: To co państwo robicie jest efektem wieloletnich zaniechań. 

 

Zastępca Dyrektora Zarząd Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak: Jeżeli chodzi o stosunki 

wodne- w mojej ocenie jest to cały czas monitorowane. Woda stała tam około 3 lat temu teraz 

nie. Zależy to od ilości opadów, od tego jak śnieżna była zima. My cały czas sytuację 

analizujemy z ekspertami. Na pewno przeprowadzimy analizę hydrologiczno-geologiczną. 

Miejsce tego rezerwatu jest położone prawie w centrum miasta, jest otoczony żywą tkanką 

miejską. Na obumarcie drzew miało wpływ wiele czynników, m.in. ich wiek, 

zanieczyszczenie środowiska, stojąca woda. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że tylko jeden 

czynnik wpłynął na obumarcie drzew. Na pewno wszelkie działania jakie będziemy 

podejmować na tym terenie będą poprzedzone skrupulatną analizą ekologów, dendrologów i 

hydrologów.  

 

Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu p. Maciej Riemer: mam propozycję, 

zaprosimy państwa w ciągu dwóch tygodni do Zarządu Zieleni Miejskiej z udziałem 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, pokażemy te informacje, które mamy 

zgromadzone, wstępną analizę, którą wykonał Zarząd Zieleni dla obszaru rezerwatu i 

włączymy was w proces opracowywania ekspertyzy hydrologicznej dla całego terenu parku 

na Zdrowiu. Pierwsza, wstępna ekspertyza była opracowana już w ubiegłym roku. 

 

Radny p. Mateusz Walasek zapytał ile drzew jest zakwalifikowanych do wycięcia i ile 

drzew znajduje się w rezerwacie? 

 

Zastępca Dyrektora Zarząd Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak: 21 drzew zostało 

zakwalifikowanych do wycięcia. 

 

Przewodnicząca Komisji zobowiązała Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej do przesłania 

ekspertyzy i poinformowała, że na posiedzenie związane z tematem ochrony Rezerwatu - 

Polesie Konstantynowskie zostaną zaproszeni mieszkańcy.  
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Kolejne posiedzenie na którym zostanie przyjęty plan pracy na 2020 rok zaplanowano na  

19 lutego 2020 r.  

 

 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła     Przewodnicząca Komisji 
 
  Joanna Kaźmierczyk                              Antonina Majchrzak 
 
 

 

 
 

 


