
 

 

Protokół Nr 5/IV/2019 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 
DPr-BRM-II.0012.10.6.2019 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 

stan Komisji   -  12 radnych 
 
obecnych   -  11 radnych 
 
nieobecnych   -    1 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
Zaproszenie stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu. 
 

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

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu nr 4/IV/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 –
   druk   nr   73/2019. 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2018-31.12.2018 –
   druk   nr   74/2019. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka powitała na sali 

obecnych radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.     
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.  
Uwag nie zgłoszono.  
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 4/IV/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

Protokół został przesłany radnym drogą elektroniczną. Radni nie wnieśli uwag do jego treści.  
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 4/IV/19 z dnia  
4 kwietnia 2019 r.  
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Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku  głosów „przeciw ” i braku  głosów 
„wstrzymujących się” jednomyślnie przyjęła powyższy protokół.  
 
Ad pkt 2 - Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 
–   druk   nr   73/2019. 

 

     Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka poinformowała, że zgodnie 
z zakresem działalności Komisji zostaną omówione dochody i wydatki Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu 
Dróg i Transportu i Zarządu Inwestycji Miejskich.  
 
Dochody i wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej przedstawiła 
Dyrektor Wydziału p. Ewa Jasińska – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka 
zapytała o przyczyny niskiego wykonani na poziomie 28% wydatków bieżących w dziale 
Transport i Łączność 
 
Dyrektor Wydziału p. Ewa Jasińska: Dotyczy to utrzymania zimowego i pozimowego dróg 
gminnych. Ze względu na brak zimy  środki zostały niewykorzystane.  
 
Dochody i wydatki realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału p. Piotr Bugajak – załącznik nr 6 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka  
i zapytała o przyczyny niskiego wykonania zadania ( 65,3%) -Utrzymanie zieleni w miastach 
 i gminach. 
 
P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału p. Piotr Bugajak: Z tego zadania część dotycząca 
zlecenia opinii i ekspertyz została przeniesiona do zadania – Realizacja programu opieki nad 
zwierzętami z uwagi na to, że opieka całodobowa czyli przyjmowanie zwierząt z kolizji 
 i wypadków, które trafiają po godzinach pracy gabinetu schroniska dla zwierząt jest trudna 
do przewidzenia. Nie możemy przewidzieć jakiego rzędu będą koszty z tego typu zdarzeń, 
więcej faktur spływało z kliniki z którą podpisaliśmy umowę i te środki trzeba było przesunąć 
do innego zadania. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: zapytała o przyczyny 
niskiego wykonania zadania - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  
i kar . 
 
P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału p. Piotr Bugajak: Tutaj nie było zleconych żadnych 
publikacji i działań edukacyjnych w tym roku poza wykonaniem tablic informacyjnych 
dotyczących użytku Majerowskie Błota. Są to środki, które są zabezpieczane w budżecie na 
utrzymanie i  oznakowanie form ochrony przyrody.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: mam pytanie odnośnie 
wydatków majątkowych dotyczące niewykorzystania środków obszarowych na  kontrole 
jakości powietrza. 
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P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału p. Piotr Bugajak: System miał opierać się na 
monitoringu opartym o urządzenia pomiarowe, które miały być w ilości kilkudziesięciu 
obejmujące całe miasto. Urządzenia te stosują bardzo mało profesjonalną metodę mierzenia 
zanieczyszczenia powietrza poprzez badanie jego przejrzystości. Badanie to powoduje, że 
stacja monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potrafi pokazać 10-
krotnie niższe zanieczyszczenie powietrza niż aplikacja , która korzysta z tych urządzeń.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: czy robicie Państwo coś, 
żeby te pomiary były robione? 
 
P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału p. Piotr Bugajak: Po stronie Prezydenta Miasta nie ma 
obowiązku monitorowania jakości powietrza. Jest to zadanie Państwowego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. Na terenie Łodzi znajduję się cztery stację z normalizacją i tym 
badaniom można ufać. Ogólnie teraz jest teren, gdzie wiedza w tym zakresie jest bardzo 
pożądania przez osoby korzystające z różnych aplikacji. Nie ukrywam, że poza kwestią 
wydatkowania tych środków, które nie pokrywa się z zadaniami Prezydenta Miasta. Te 
aplikacje są aplikacjami komercyjnymi.  W tych aplikacjach mamy możliwość zarabiania 
poprzez reklamy google i jest  kwestia dofinansowania pewnych urządzeń, które zasilą pewną 
sieć komercyjną, która będzie miała z tego zakresu dochody. Nie chcemy tej ścieżki blokować 
dlatego cały czas to zadanie figuruje w budżecie. Jak tylko nastąpi poprawa jakości tych 
urządzeń i rozwiąże się temat wydatkowania  tych środków zgodnie z przeznaczeniem to jak 
najbardziej będziemy mogli to zadanie wykonać.  
 
Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawił Dyrektor 
 p. Maciej Winsche – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o przyczyny  
wykonania zadania - Utrzymanie terenów zieleni, i pielęgnacja na poziomie 77,2% .  
 
Dyrektor p. Maciej Winsche: Utrzymanie zieleni w parkach i pasach drogowych. 
Starodrzewie jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Wykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Jeśli chodzi ogólnie 
o to zadanie w ramach wydatków bieżących największe koszty pochłania czyli kwotę 
22 098 363 zł to jest kwestia tego, że na etapie realizacji budżetu albo zatwierdzenia budżetu 
zakładamy jako Zarząd Zieleni Miejskiej swego rodzaju limity miesięczne, jakie możemy 
wydać na usługi w tym zakresie. Jeśli są jakiekolwiek potrzeby i wnioskujemy o zwiększenie 
środków to nie zawsze to zwiększenie środków trafia do nas w momencie kiedy te pieniądze 
 są najbardziej potrzebne. 
 
Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich przedstawiła Zastępca 
Dyrektora p. Małgorzata Belta – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu przedstawił Dyrektor  
p. Grzegorz Misiorny – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska przedstawiła Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak – załącznik 
nr 10 do protokołu.  
 
 



4 
 

 

 
 
Wobec braku kolejnych pytań i głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2018 r w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
Opinia pozytywna :„za” - 6 głosów, „przeciw”  - 2 głosy, „wstrzymujących się”- 0 głosów. 

 
Ad pkt 3- Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2018-31.12.2018 –
   druk   nr   74/2019. 

Informację o stanie mienia przedstawiła Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości p.o. 
Zastępcy Dyrektora p. Iwona Chłodzińska. Informacja została sporządzona na podstawie 
danych uzyskanych od miejskich jednostek organizacyjnych. W ubiegłym roku po raz 
pierwszy w Informacji o mieniu komunalnym została ujęta wartość gruntów miasta oddana  
w użytkowanie wieczyste. Wartości majątku ogółem zostały również wykazane grunty, które 
nie są ujęte w ewidencji księgowej a ich wartość jest szacowana przez Łódzki Ośrodek 
Geodezji. W 2018 r. przyjęto cenę 1 m² grunty pod tereny mieszkaniowe na poziomie 166 zł. 
Nastąpił wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Cenę 1 m² gruntów pozostałych oszacowano 
na poziomie 231 zł. W 2017 r. była przyjęta cena 316 zł. Miało to wpływ na wartość majątku 
ogółem, który na koniec 2018 r. wyniósł  ponad 25 mld zł. Nastąpiło zmniejszenie o 4,1%  
w stosunku do stanu na początek roku. Biorąc pod uwagę wartość brutto majątku wynikającą  
z ewidencji księgowej bez szacowanej wartości gruntu wyniosła ponad 17 mld zł i w stosunku 
do stanu na początek roku jest to wzrost o ponad 42%. Wzrosła również wartość majątku 
brutto przypadająca na jednego mieszkańca. W 2018 r. – 25, 755,09 zł. W stosunku do roku 
ubiegłego odnotowano przyrost o ponad 43%.  Udział procentowy wartości netto majątku 
wartości brutto wyniósł ponad 75% co oznacza, ze majątek nie starzeje się i jest odtwarzany. 
Miasto czerpie dochody w z tytułu majątku. Użytkowanie wieczyste – ponad 73 mln zł 
dzierżawa – ponad 35 mln, sprzedaż -  około 99 mln zł, przekształcenie prawa wieczystego w 
prawo własności – około 7 mln zł, parkowanie ponad 21 mln zł.   

Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Nie zgłoszono żadnych spraw.  
 

Na tym prowadząca zamknęła  posiedzenie.  
Nagranie z posiedzenia Komisji znajduje się w Biurze Rady Miejskiej. 

 
                                                                                                  Przewodnicząca 
                                                                                         Komisji Ochrony Środowiska 
 
                                                                                        Małgorzata Moskwa-Wodnicka 
 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                
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