
Protokół Nr 2/XII/2018 
 

posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 
Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 6 grudnia 2018 r. 

DPr-BRM-II.0012.5.16.2018 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 

stan Komisji   -  9 radnych 
 
obecnych   -  8 radnych 
 
nieobecnych   -  1 radny 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowi załącznik nr 1 i  2  do niniejszego protokołu. 
Zaproszenia stanowią załącznik nr  3 i 4  do niniejszego protokołu. 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 
 
Przewodnicząca Komisji radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka. 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok 
 - druk nr 339/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 – druk nr 340/2018 w zakresie merytorycznych 
zainteresowań komisji.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
V.  

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka powitała radnych, zaproszonych 
gości i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzyła posiedzenie Komisji.     
Przewodnicząca zaproponowała wniesienie punktu dotyczącego przyjęcia protokołu nr 1/XI/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r.  
Innych uwag do zmian w porządku nie zgłoszono. Zmieniony porządek obrad został przyjęty 
jednomyślnie 5 głosami za. 
 
Zmieniony porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu nr 1/XI/18 z dnia 29 listopada2018 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok 
   - druk nr 339/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
     miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 – druk nr 340/2018 w zakresie merytorycznych 
     zainteresowań komisji.  

4.  Sprawy wniesione i wolne wnioski 
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Ad pkt 1 – Przyjęcie protokołu nr 1/XI/18 z dnia 29 listopada2018 r. 

Protokół nr 1/XI/18 z dnia 29 listopada2018 r. został przyjęty jednomyślnie 5 głosami za 

 

Ad pkt 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 
                    2019 rok  - druk nr 339/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji. 

 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka poprosiła o przedstawienie 
planowanych dochodów i wydatków w zakresie działania Komisji w odniesieniu do  
poszczególnych służb: 
 
- Zarządu Zieleni Miejskiej 

- Wydziału Gospodarki Komunalnej 

- Zarządu Dróg i Transportu 

- Zarząd Inwestycji Miejskich. 

- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

Zarządu Zieleni Miejskiej 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu Zieleni Miejskiej 
przedstawił  Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche – załącznik nr 5  do 
niniejszego protokołu.  
 

W fazie pytań głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk i zapytała:  czy 
Zarząd będzie starać się o zwiększenie kwot na utrzymanie zieleni? Jak wygląda budżet 
 w zakresie planu nasadzeń zamiennych? 

Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Na pewno w ciągu roku będziemy 
wnioskować o dodatkowe środki finansowe. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu na 
utrzymanie zieleni wysokiej. Na razie posiadane środki finansowe zabezpieczają założony pułap. 
Na dziś, na podstawie posiadanych decyzji będziemy musieli posadzić około 600-700 drzew. Na 
razie środki na ten cel zostały zabezpieczone w wysokości około 5 400 000 zł. Za powyższą kwotę 
musi być utrzymana zieleń w parkach, w pasach drogowych. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o działania podejmowane przez 
Zarząd w celu organizacji zielonego Expo? 

Dyrektor zobowiązał się do udzielenia informacji na sesji Rady Miejskiej. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk nawiązała do podjętej w poprzedniej 
kadencji uchwały w sprawie miejskich pasiek i zapytała o  działania Zarządu Zieleni Miejskiej  
w sprawie realizacji uchwały. 

Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche zobowiązał się do przedstawienia 
informacji na sesji Rady Miejskiej. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o prace związane z inwentaryzacją 
zieleni. 

Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Ze względu na niewielkie środki 
finansowe i zatrudnienie  do tych prac studentów z niewielkim doświadczeniem zwłaszcza jeśli 
chodzi o określenie stanu zdrowotnego drzew i ewentualnego przeznaczenia drzew do wycinki 
spowodowało przerwanie prac w tym zakresie. Wczoraj zapewniłem Wiceprezydenta p. Adama 
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Wieczorka, że po planowanych zmianach organizacyjnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej 
będziemy starali się to zrobić we własnym zakresie. W pierwszej kolejności należy dokonać 
inwentaryzacji ciągów komunikacyjnych.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk nawiązała do poprzedniej kadencji, w której 
ZZM przygotował księgę standardów zieleni dla Miasta i zapytała jak kształtują się środki 
finansowe  przeznaczone na ten cel.  

Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Termin realizacji na opracowanie 
zawierające przepisy prawa w zakresie standardów upłynął 30 listopada 2018 r.  

Radna p. Monika Malinowska-Olszowy poprosiła o przestawienie stanu technicznego akwenów 
w parkach. 

Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Środki finansowe przeznaczone na 
bieżące utrzymanie czystości akwenów nie są wystarczające. Część problemu leży pod stronie 
wykonawcy i nadzoru. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy prawdą są doniesienia 
prasowe odnośnie rezygnacji z używania dmuchaw w celu utrzymania czystości w parkach. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Zawarte umowy na razie nie 
dają możliwości zrezygnowania z dmuchaw. Nie ma innego urządzenia, które mogłoby zastąpić 
dmuchawy.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o środki zapisane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na rozbudowę ogrodu botanicznego. 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Środki dotyczyły palmiarni.  Dwa 
postępowania przetargowe, zakończyły się fiaskiem ze względu na brak środków finansowych. 
Realizacja tego zadania będzie miała miejsce w 2019 r. z częścią finansowania w 2020 r. Dzisiaj 
został wysłany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę w umowie, w celu umożliwienia 
realizacji zadania z opóźnieniem z przyczyn formalnych. 
 
Przewodnicząca Komisji wyraziła nadzieje, że na jednym z posiedzeń Dyrektor  przedstawi plan 
działania Zarządu Zieleni Miejskiej.  
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2019 rok  - druk nr 339/2018  w zakresie działania Zarządu Zieleni 
Miejskiej 
Opinia pozytywna: „za”- 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących się” – 1 głos. 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału przedstawiła   
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska - załącznik nr 6  do niniejszego 
protokołu.  
 
W fazie pytań głos zabrała radna p. Monika Malinowska-Olszowy i poprosiła o wyjaśnienie 
sprawy dodatkowych kosztów, jakimi obciążony jest samorząd odnośnie opłat deszczowych po 
wprowadzeniu Prawa wodnego. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Do tej pory jako miasto 
płaciliśmy tzw. opłatę deszczową z ochrony środowiska. Opłata kierowana była do Marszałka. 
Była to kwota około 200 000 zł. Po wprowadzeniu prawa wodnego, od początku 2018 r. jesteśmy 
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związani tzw. opłatą zmienną i opłata stałą.  Łódź jest na trzech zlewniach ( Sieradz, Łowicz, 
Piotrków). Do tej pory przyszły decyzje za odprowadzanie wód deszczowych do rzek tylko  
z Sieradza. Sieradz wydał nam decyzję na podstawie pozwoleń wodno-prawnych  jakie były na 
odprowadzane na odpowiednie kanały odprowadzające wody deszczowe. Opłata stała została 
wyliczona w graniach 300 000 zł i została zapłacona. Opłata zmienna została naliczona na 
podstawie pozwoleń wodno-prawnych. Pierwszą decyzję do zapłaty otrzymaliśmy na kwotę około 
4 600 000 zł. Miasto odwołało się do Instytutu Meteorologii  i Gospodarki Wodnej  
o ilość opadów jakie spadły  w I kwartale i na tej podstawie wyliczyliśmy jeszcze raz i złożyliśmy 
reklamację, która została uznana. Za I kwartał miasto zapłaciło 1 160 000 zł. W tej chwili dotarły 
opłaty za II i II kwartał i też zostały złożone reklamacje. Wyliczenia są przeprowadzane na 
podstawie wzorów zawartych w prawie wodnym  i pozwoleń wodno-prawnych. Z naszych 
wyliczeń wynika, że będą to kwoty około 1 000 000 zł na każdy kwartał. Do budżetu zostały 
wpisane 2 000 000 zł żeby był tylko tytuł. Za III i IV kwartał prawdopodobnie będziemy płacić  
w przyszłym roku. W Łodzi mamy około 256 pozwoleń wodno-prawnych. Opłaty ponoszą 
samorządy. Jeśli chodzi o mieszkańców jest zapis w Prawie wodnym, że takie opłaty należy 
wprowadzić w mieście. Jeżeli otrzymamy pieniądze na odwodnienie miasta to zostanie to 
odroczone. W przeciwnym przypadku opłaty zostaną wprowadzone.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Chciałbym, żeby p. Dyrektor powiedziała, które kwoty 
budżetu zostały zmniejszone a które zwiększone. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Mniej środków finansowych 
zostało przeznaczonych na utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych. Jest to 
związane z tym, że przetarg kończy się w październiku i do nowego przetargu mając nową wartość 
szacunkową będziemy wnioskować do Skarbnika Miasta o dołożenie środków finansowych. 
Więcej środków zostało przyznanych na konserwację i zabezpieczenie przed powodzią na rzekach 
i zbiornikach związanych z kanalizacją deszczową ( zwiększenie o 30 000 zł). W tym roku 
wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i nie otrzymaliśmy środków 
finansowych. Poinformowano nas, że trzeba zgłosić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. Czy otrzymamy środki czy nie  i  tak musimy kosić i utrzymywać te rzeki bo są dla 
nas odbiornikami kanalizacji deszczowej. Złe ich utrzymywanie powoduje zalewanie terenów 
obok. W ustawie Prawo wodne zapisano, że na wszystkie sprawy związane z kanalizacją 
deszczową powinniśmy dostać pieniądze z Wód Polskich. Dotychczas otrzymywaliśmy 75%  
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To jest kwota ponad 1 000 000 zł. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: jaki jest łączny koszt przystosowania kanałów? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: my kosimy tylko trawy. Jest 
jeszcze konserwacja brzegów. Konserwacja polega na całym remoncie. Brzegi rzek wykładane są 
specjalnymi płytami. Cześć udało się zrobić z WFOŚ. Na resztę będziemy wnioskować o środki do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z WIOŚ dostaliśmy środki na Błota 
Majerowskie na pogłębienie stawu – 85%. 50% stanowi wkład własny. Jest to zadanie 
jednoroczne.  
 
W ramach dyskusji głos zabrał radny p. Włodzimierz Tomaszewski i zaproponował przyjęcie 
wniosku o zmniejszenie czynszu dzierżawnego w spółkach, które od miasta dzierżawią system 
kanalizacyjny. 
 
Drugi postulat dotyczy tego, żeby p. Dyrektor podała kalkulację opłat na przykładzie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania. MPO wygrało jakąś część. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: MPO dostało powierzenie. 
Ustawa dała możliwość powierzenia spółce, tak jak ZWIK-owi powierzamy zadania własne gminy 
tak mogliśmy to zrobić z MPO. 
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Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: jakie są składniki i koszty świadczone przez  MPO na 
wywóz,  zagospodarowanie śmieci, abyśmy mogli dokonać porównania, jak poszczególne 
składniki się kształtują.  Dostarczyć kalkulacje opłaty za wywóz i odbiór odpadów 
 i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPO 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Robiąc powierzenie Spółka 
MPO otrzymała powierzenie i zarząd spółki złożył do nas tajemnicę przedsiębiorstwa. Poproszę 
spółkę o dane, ale nie wiem co z tego spółka będzie mogła udostępnić. Powierzenie na zasadach in 
house jest dedykowane tylko odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów i jest na oddzielny kontakt 
czego do tej pory w spółce nie było. Dopiero od tego roku jest robiona „księgowość” dedykowana 
tylko temu co jest w in house. Bo tam są odpowiednie paragrafy, które muszą być zawarte w razie 
kontroli. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Chciałbym wystąpić o analizę, czy wzrost cen za odbiór, 
wywóz i zagospodarowanie odpadów jest zasadny. Dzisiaj odpowiedzi na Państwa prezentację 
dotyczącą wzrostu opłat – odpowiedź była ta – bo firmy podyktowały takie ceny. Ja stawiam tezę 
odwrotnie. Państwo firmy do tego zachęciliście. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska:  To nie jest też tak. Panie radny, 
za odbieranie nie jest to duża kwota, która wzrosła, ona jest głownie związana z pracownikami. 
Największą kwotą, która produkuje wzrost cen  za wywóz odpadów jest jej zagospodarowanie. 
Zagospodarowanie wynika z kilku czynników i na te czynniki te firmy nie miały wpływu. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Jestem zainteresowany każdym składnikiem również tym 
zagospodarowaniem przez monopolistę.  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: O zagospodarowaniu trzeba 
napisać do tych firm, które wystartowały w przetargu. Firmy tego nie podadzą.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Pani Dyrektor, a jak mielibyśmy własne instalacje .. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Nie mogliśmy mieć własnych 
instalacji. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Pierwszy podnosiłbym rękę, żeby przydzielić Państwu 
40 000 000 zł. Remondis nie włożył więcej w rozbudowę swojej instalacji jak 40 000 000 zł  
z czego połowę  wziął z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z czym 
stworzył monopol, a pani Prezydent temu przyklasnęła, jak instalacja była oddawana.  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: My tego nie moglibyśmy 
zrobić. My jako miasto mamy zupełnie inne konsultacje społeczne i mieliśmy sprzeciw 
mieszkańców ul. Pienistej. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Sprzeciw będzie wszędzie. Będę do tego wracał dopóki 
nie poznamy wszystkich liczb. Dzisiaj jest tak, że cena jest taka bo ktoś tak podyktował, 
 a dlaczego podyktował – tajemnica. Ideałem byłoby, żebyśmy nie mieli monopolu i żebyśmy 
mieli wgląd w technikę tworzenia kosztów na bazie własnej instalacji obsługującej częściowo 
miasto. To jest mój postulat, żebyśmy dowiedzieli się, jakie są składniki i koszty usługi wywozu. 
Ostatni postulat wiąże się z oceną 2 000 000 zł. Jestem kategorycznie za tym, żebyśmy od 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie żądali to co wody mają zrobić. Cała zmiana 
Prawa wodnego idzie w tym kierunku co jest  w państwach sąsiednich po zachodniej stronie. 
Rozliczanie tego, co z nieba spada i kto za to odpowiada tak, żeby maksymalnie woda wsiąkała  
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w ziemię, nie wpadała  do instalacji . W związku z czym od lat w kilku miejscach były już 
przymiarki do tego co jest na zachodzie, zwłaszcza w Niemczech, że jak ktoś betonuje to płaci. 
Oczywiście musi być technika przeliczeniowa, żeby wiadomo było, że ta opłata będzie racjonalna 
to znaczy, że da się jakoś oszacować to co wpada do kanalizacji i jest rzeczywiście do tych 
zbiorników do rzek odprowadzane. Jestem za tym, żeby bardzo ściśle weryfikować te rachunki, 
które wystawiają Wody polskie z tytułu obioru tych wód przez rzeki i zbiorniki wodne. Należy 
egzekwować nasze pieniądze, które oni muszą nam dać na utrzymanie kanałów rzecznych  
z których my korzystamy i odprowadzamy wodę.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka poddała pod głosowanie wniosek 
radnego p. Włodzimierza Tomaszewskiego o obniżenie stawki czynszu dzierżawnego. Zdaniem 
radnego p. Tomaszewskiego w 2012 r. bezzasadnie została wprowadzona podwyżka czynszu 
dzierżawnego w stosunku do tych spółek.  
 
Wynik głosowania: „za”- 3 głosy, „przeciw” – 4 głosy,  „wstrzymujących się” – 0 głosów. 
Wniosek nie uzyskał większości.  
 

Następnie radny p. Włodzimierz Tomaszewski wnioskował o przegłosowanie wniosku  
o dostarczenie kalkulacji  opłaty  za wywóz, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. 
 
Przewodnicząca Komisji dodała: W miarę możliwości, dochowując tajemnicy firmy. 
Następnie przystąpiono do głosowania ww. wniosku. 
Wynik głosowania: „za”- 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
Następnie radny p. Włodzimierz Tomaszewski zaproponował treść zgłoszonego przeze siebie 
wniosku: „Chodzi o wskazanie, aby żądać środków na utrzymanie kanałów rzecznych zgodnie  
z ustawą od Wód Polskich i  egzekwować to, a jednocześnie egzekwować rozliczenie zresztą 
akurat Państwo robią. Mówię o tym, żeby Państwo egzekwowali pieniądze na to co na razie nie 
dostaliście. W tej części tej opłaty, gdzie rezerwujecie te 2 000 000 zł to uważam, że słusznie 
trzeba żądać rozliczenia jak kalkulacja ilości wody była przez Wody Polskie, a jaka jest przez nas. 
To jest proces. Jest to „barowanie się”. Jedni naliczają bo im się tak podoba a my powinniśmy 
naliczać tak, bo to proszę Państwa nie jest obojętne bo za tym drugim ciągiem pójdzie 
konsekwencja dla mieszkańców bo prędzej czy później mieszkańcy też będą płacić. I też będziemy 
płacić za powierzchnie betonowe itd. W związku z czym trzeba będzie mieć zbilansowany ten stan 
i ta wiedza musi być pełna. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Część mieszkańców już płaci. 
W Prawie wodnym jest podane, że jeżeli firmy mają działkę powyżej 3,5 tys. metrów i jest ona 
zabudowana w 70% to tam jest też przelicznik w rozporządzeniu i płacą. W tej chwili zostały 
wydane decyzje za I kwartał i za moment pójdą za II i III kwartał z czego 90% oddajemy, a 10% to 
jest nasza praca, którą Urząd wnosi. Podmiotów jest 33, ale na przykład jest droga, która ma 256 
współwłaścicieli. Do wszystkich trzeba napisać. Musi być decyzja. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka poddała ww. wniosek pod 
głosowanie 
Wynik głosowania: „za”- 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących się” – 0 głosów. 
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok  - druk nr 339/2018  w zakresie Wydziału 
Gospodarki Komunalnej. 
 
Opinia pozytywna: „za”- 4 głosy, „przeciw” – 3 głosy,  „wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
Zarząd Dróg i Transportu 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu przedstawiła  
Zastępca Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela-Grzesik- załącznik nr 7  
do niniejszego protokołu.  
 
W fazie pytań głos zabrał radny p. Włodzimierz Tomaszewski i zapytał o przyczyny wzrostu kwot 
na oświetlenie. 
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela-Grzesik: W 2018 r. 
przeznaczono kwotę 31 000 000 zł po zmianach 35 000 000 zł . Firma z którą mieliśmy podpisaną 
umowę zrezygnowała w połowie roku. U nich metavatogodzina kosztowała 219,60 zł. Wtedy kiedy 
oni zrezygnowali korzystaliśmy z rezerwowego zakupu energii. Tam metavatogodzina kosztowała 
około 380 zł a później został wyłoniony kolejny dostawca Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo – 312 zł za metavatogodzinę. W związku z tym wnioskowaliśmy do Skarbnika  
o zwiększenie środków finansowych.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Jestem zdania, że tak duże miasto powinno stworzyć 
zaplecze, żeby nie być uzależnionym od pośrednika. Państwo tłumaczą, że pośrednik musi być bo 
musi być licencja. Na to też są sposoby, żeby samorządy mogły uniknąć sytuacji szantażu 
pośrednictwa albo zniknięcia. Kwota 38 000 000 zł to jest przewidywana nie zwiększona ilość 
poboru energii punktów świetlnych tylko zmian cen a ilość energii będzie taka sama.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela-Grzesik: Jeśli chodzi 
o Zarząd mamy dwie taryfy. Jedna taryfa to jest na sygnalizację, sprzedaż energii elektrycznej dla 
strefy C-11 i tutaj koszt wynosi 347 zł, kwota wynika z przetargu. Dla oświetlenia – sprzedaż 
energii elektrycznej dla C-12 B – na dzień – 359 zł , noc – 262 zł.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski:  Moje pytanie jest związane z tym, czy my kupujemy 
więcej energii czy taką samą ilość tylko płacimy więcej? 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela-Grzesik: Kupujemy 
podobną ilość 49 000 000 kWh zarówno w 2018 r. jak i podobną ilość planujemy w 2019 r.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zwrócił się o informację w formie pisemnej na temat ilości 
opraw energooszczędnych w Łodzi oraz kto jest ich właścicielem. Radny  poprosił o podanie, jakie 
działania podejmowało miasto w celu zwiększenia ich ilości.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała: czy przy inwestycjach, które są 
realizowane w ZDiT powstające oświetlenie  powstaje w standardach ekologicznych, ledowych? 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela-Grzesik: jeśli chodzi 
o projekty wpływające do uzgodnienia do Zarządu Dróg i Transportu to 1005 opraw są to oprawy 
ledowe. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2019 rok  - druk nr 339/2018   w zakresie Zarządu Dróg i Transportu 
 
Opinia pozytywna: „za”- 5 głosów, „przeciw” – 2 głosy,  „wstrzymujących się” – 1 głos. 
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Zarząd Inwestycji Miejskich 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu przedstawiła   
Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Zarządu p. Monika Biegun- załącznik nr 8  do niniejszego 
protokołu.  
W fazie pytań głos zabrała Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka 
 i zapytała o prace związane z budową Schroniska dla Zwierząt. 

Naczelnik Wydziału Architektury i Zieleni w Zarz ądzie Inwestycji Miejskich p. Justyna 
Krakowiak  poinformowała, że nie posiada informacji w tym zakresie.  

Przewodnicząca Komisji poprosiła o informacje w formie pisemnej.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Jak państwo planują wykonać zadania inwestycyjne w tym 
roku? Jak zostanie wykorzystana kwota 300 000 000 zł 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zadawanie pytań związanych z projektem budżetu na 2019 
r. w zakresie ochrony środowiska.   

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: W 2018 r. w dyspozycji ZIM jest około 300 000 000 zł ,  
w 2019 r. ma być ponad 700 000 000 zł. Chciałbym dowiedzieć się, jaka część z tych 300 000 000 
zł będzie wykorzystana, a jaka część z kwoty 300 000 000 zł znajduje się w 700 000 000 zł  
w 2019 r.  

Naczelnik Wydziału Architektury i Zieleni w Zarz ądzie Inwestycji Miejskich p. Justyna 
Krakowiak : Inwestycje kończą się, nie jest rozwiązana kwestia ile środków przejdzie na przyszły 
rok. 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: W ostatnim sprawozdaniu mieliśmy wykonanie inwestycji 
na poziomie 30%. Ile w kwocie 700 000 000 zł jest zawartych pieniędzy z tego roku? Chciałbym 
też spytać o pieniądze na promocję. Ile jest planowanych środków na 2019 i ile środków było 
przeznaczonych w 2018 r. i co za tę kwotę zostało zakupione? 

Naczelnik Wydział ds. Obsługi Zarządu p. Monika Biegun: W 2018 r. wydatki na promocję  
i działalność laboratorium wyniosły 549 287 zł. Planowana kwota w 2019 r. wynosi 252 090 zł.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Chciałbym, aby wyjaśnić, jaka kwota była planowana 
a jaka została ostatecznie wykonana na promocję w 2018 r. i co za to kupiono. Jakie jest 
planowane wykorzystanie kwoty w 2019 r.  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2019 rok  - druk nr 339/2018  w zakresie Zarządu Inwestycji Miejskich  
 
Opinia pozytywna: „za”- 4 głosy, „przeciw” – 3 głosy,  „wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu przedstawił   
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła- załącznik nr 9  do 
niniejszego protokołu.  
 
W fazie pytań głos zabrała Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka  
 i zapytała czy w Schronisku dla Zwierząt jest zapotrzebowanie na karmę? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Potrzeby Schroniska  
w zakresie karmy są zabezpieczone na właściwym poziomie.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka  zapytała o środki finansowe na 
działania antysmogowe. 
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Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Jeśli chodzi  
o działania antysmogowe jesteśmy w trakcie szacowania rocznej edycji. W tym roku 
przeznaczyliśmy na ten cel 5 000 000 zł. W przypadku wspólnot te zadania są planowane 
 z wyprzedzeniem 2-3 letnim. Termin składania dokumentów był do 30 listopada. Mamy jeszcze 
około 70 wizyt w terenie w celu weryfikacji. Część wspólnot zrezygnowała. Pojawiły się problemy 
związane z dotrzymaniem terminów zwłaszcza po stronie operatorów sieci gazowej i centralnego 
ogrzewania. W projekcie budżetu na 2019 r. nie ma zapisanych środków na ten cel. W trakcie roku 
zgłosimy określona kwotę, która zostanie wydatkowana. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o podwyżki dla 
pracowników Schroniska dla Zwierząt. 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Podwyżki dla 
pracowników Schroniska są konieczne. Na pewno jest potrzeba zwiększenia środków w tym 
zakresie.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o wydatki majątkowe- Obszarowa 
kontrola jakości i przeznaczenie kwoty 150 000 zł? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Jeżeli chodzi  
o obszarową kontrolę nie jesteśmy w stanie i nie możemy powielić monitoringu państwowego, 
który prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Podjąłem rozmowy  
z Uniwersytetem Łódzkim w celu stworzenia programu, który oprócz pomiaru dokonywałby też 
analizy i na podstawie którego powstałby dokument służący mieszkańcom miasta. Rozmowy 
miały miejsce pod koniec ubiegłego roku. Do czerwca miał wpłynąć zarys programu 
przygotowany przez Uniwersytet Łódzki. Byłem też na spotkaniu  z Wiceprezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Mieliśmy w puli 450 000 zł, WFOŚ miał dołożyć drugą cześć. 
Uzyskana kwota prawie 1 000 000 zł  była szansą powstania programu. Z różnych powodów 
okazało się, że w tym roku nie zostaną wydane żadne środki na ten program. Nie wiem, czy 
podejmę rozmowy z Uniwersytetem Łódzkim w przyszłym roku. Może spróbuję z Politechniką 
Łódzką, Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: zapytała o przyczyny „zniknięcia” 
Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa i czy wraz z nieobecnością 
Zastępcy upadł też pomysł elektrycznych samochodów? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła powiedział: Nie wiem 
co dokładnie dzieje się z moim byłym Zastępcą. Słyszałem tylko, że kandydował w wyborach. 
Ustawa o elektromobilności zobowiązuje samorządy do zakupu taboru w części elektrycznego. 
Jestem też zainteresowany powstawaniem miejsc do ładowania  pojazdów elektrycznych. Na razie 
temat nie jest podejmowany. Wiem, że Polska Grupa Energetyczna podpisała z Wojewodą list 
intencyjny i miało to być realizowane. Na razie zostało to zrealizowane w Gdańsku.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk nawiązała do prac zespołu ochrony 
powietrza i tzw. programu osłonowego dla mieszkańców wymieniających źródła ciepła na 
ekologiczne i zapytała, czy zapisy tej uchwały są realizowane.  
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: mamy tylko 
 i wyłącznie program dotacyjny. Jest to program jednorazowy. Zainteresowanie mieszkańców jest 
duże. Być może problem rozwiążą dodatkowe programy wprowadzone przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska. Program jest dedykowany mieszkańcom domków 
jednorodzinnych.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o program kastrowania kotów. 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Mieliśmy informację 
w ciągu roku, że na przykład nie można się zapisać, ale wtedy interweniowaliśmy i ze strony 
klinik była informacja, że oni nie robią takiego wyprzedzenia miesięcznego. Nie mieliśmy 
żadnych skarg, że ktoś nie został obsłużony. Należy założyć, że wszyscy, którzy chcieli skorzystali 
z tego programu. Była też kampania medialna.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o realizację programu ochrony 
przed hałasem. 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: W tym roku będzie 
organizowany przetarg. Mamy odebraną mapę akustyczną Łodzi. Program nie będzie 
dofinansowany przez WFOŚ bo chcemy go jak najszybciej zrealizować. Będzie program 
naprawczy, mam nadzieję, że uda się nam zaproponować, bazując na wieloletniej prognozie 
finansowej rozwiązania dla wszystkich punktów, gdzie są przekroczenia norm jakości środowiska, 
zanieczyszczenia hałasem. Będą szerokie konsultacje, będziemy prezentowali to na Komisji 
Ochrony i Kształtowania Środowiska.  
 
Radny p. Mateusz Walasek dopytał, czy dobrze zrozumiał, że niewykorzystanie środków 
finansowych na kastrowanie i sterylizowanie kotów wynika z braku zainteresowania. 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Budżet obywatelski to 
jest wyjątkowy program w kwocie 1 000 000 zł.  Na pewno nie wykonamy 200 000 zł. W tym 
roku przeznaczono na ten cel około 700 000 zł i środki powinny być zrealizowane. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o wyznaczone miejsca gdzie 
można dokarmiać gołębie. 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Zgodnie  
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku określa miejsca w których można dokarmiać 
zwierzęta -  każdy dokarmiający na dziko i w miejscach niewyznaczonych musi liczyć się  
z mandatem. Jesteśmy przeciwni wyrzucaniu karmy przez okna przez mieszkańców. Należałoby 
podjąć kampanię edukacyjną w zakresie dokarmiania zwierząt. 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał czy program sterylizacji i dokarmiania kotów obejmował 
koty wolnożyjące i właścicielskie.  
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła odpowiedział, że tak.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał: czy kwota  117 000  zł  w stosunku do roku 
ubiegłego jest wyższa  czy niższa? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Niższa.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski : Jeśli chodzi o realizację programu w stosunku do psów – 
rozumiem, że program obejmował również zwierzęta właścicielskie? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Program obejmował 
zwierzęta właścicielskie w  poprzednich latach. Dwa lata temu obowiązywała 50% bonifikata. 
Potem program był realizowany z budżetu obywatelskiego, w tym roku obowiązywała 100% 
odpłatność łącznie z podstawowym leczeniem zwierzęcia. Ten budżet obywatelski – były dwa 
zadania łączone, było dwóch wnioskodawców i każdy miał trochę inny zakres. My w przetargu nie 
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rozróżnialiśmy z czego będzie płacone jeżeli miała być sterylizacja to była sterylizacja. Był 
to jeden budżet. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Jakie były koszty jeśli chodzi o program dla psów. Czy 
była to ta sama pula? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: To jest to samo. Te 
same kliniki, nie ma rozbicia na koty i psy.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Rozumiem, że jest to 1 000 000 zł. 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: teraz tak. Największy 
budżet przeznaczony na ten cel to było około 240 000 zł  czyli wychodziło to w graniach 170 000 
zł  teraz wyszło 117 000 zł. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: jak zostanie wydatkowana kwota 117 000 zł ? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Za tę kwotę będzie 
realizowany podstawowy program. Skupimy się na znakowaniu zwierząt.  
 
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa –Wodnicka   poddała pod 
głosowanie dwa poniższe stanowiska: 
- Komisja uznaje potrzebę kontynuacji zadania pod nazwą „ Realizacja zadań służących ochronie 

powietrza polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na 

proekologiczne”  w kwocie 5 000 000 zł. 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie 5 głosami „za”. 
 
- Komisja przyjęła wniosek dotyczący przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na 

zwiększenie  wynagrodzeń dla pracowników Schroniska dla Zwierząt. 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie 5 głosami „za”. 

Następnie Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa –Wodnicka poddała pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok  - druk nr 
339/2018  w zakresie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
  
Opinia pozytywna: „za”- 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących się” – 2 głosy. 
 

Ad pkt 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
                            Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 – druk nr 340/2018 
                            w  zakresie merytorycznych zainteresowań komisji.  

Informacje dotyczące WPF w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji przedstawiła p.o. 
Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska – załącznik nr 10 do protokołu 
 
W fazie pytań głos zabrał radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Chciałbym zapytać o ogrodnicze 
Expo, jakie kwoty i na jakie zadania zostaną przeznaczone  i czy przy organizacji Expo będą 
wycinane drzewa? 
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Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Zarządu p. Monika Biegun: zwrócimy się do Wydziału ds. 
Zarządzania Projektami, który odpowiada za realizację tego projektu 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa –Wodnicka poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 – 
2040 – druk nr 340/2018 w  zakresie merytorycznych zainteresowań komisji.  

 
Opinia pozytywna: „za”- 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących się” – 2 głosy. 
 

 
Ad  pkt 3 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

               Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawy, które wpłynęły do Komisji 
 i poinformowała, że poniższe dokumenty zostały dostarczone członkom Komisji do skrytek: 

1. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku. 
2. Pismo Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej dotyczące 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok 
   - druk nr 339/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji i projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta Łodzi na lata 
2019 – 2040 – druk nr 340/2018. 

3. Pismo mieszkańca dotyczące wycinki przy ul. Zbiorczej. 
4. Pismo Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dotyczące dofinansowania 

zadań służących rozwojowi ROD. 
 
 

Na tym prowadząca zamknęła  posiedzenie.  
Nagranie z posiedzenia Komisji znajduje się w Biurze Rady Miejskiej. 
 
                                                                                                  Przewodnicząca 
                                                                             Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 
 
 
                                                                                        Małgorzata Moskwa-Wodnicka 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                
 
 
 
 


