
 

 

DPr-BRM-II.0012.10.14.2019 
Protokół nr 13/XII/2019 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 5 grudnia 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   12 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. 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/ą Komisji. 

4. Przyjęcie protokołu nr 12/X/19 posiedzenia Komisji.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok – 

druk nr 364/2019 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Łodzi na lata 2020-2040 – druk nr 365/2019 w zakresie merytorycznych 

zainteresowań Komisji.  

7.  Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
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.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski zaproponował  zdjęcie punktu 2 
porządku obrad.  
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zdecydowała o zdjęciu powyższego punktu 
z porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  zaproponował wprowadzenie punktu do porządku  
dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego/ej Komisji . 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zdecydowała o wprowadzeniu powyższego 
punktu do porządku obrad. 
 
Zmieniony porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
2. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
3. Wybór Wiceprzewodniczącego/ej Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów, 
c/ głosowanie.  

4. Przyjęcie protokołu nr 12/X/19 posiedzenia Komisji.  

5. Przejęcie prowadzenia obrad przez Wiceprzewodniczącego Komisji. 

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 

364/2019 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Łodzi na lata 2020-2040 – druk nr 365/2019 w zakresie merytorycznych zainteresowań 

Komisji.  

8.  Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Ad pkt 2 - Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
 Radny p. Mateusz Walasek zaproponował, aby Komisja miała trzech Wiceprzewodniczących 
Komisji. Komisja jednomyślnie zdecydowała o zwiększeniu liczby Wiceprzewodniczących. 
  
Ad pkt 3 - Wybór Wiceprzewodniczącego/ej Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów, 
c/ głosowanie.  

Radny p. Mateusz Walasek zaproponował kandydaturę radnej p. Agnieszki Wieteski 
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 

Za powołaniem głosowało 8 radnych,  
przeciw - 0,  
wstrzymało się - 1. 

 
Ad pkt 4 -  Przyjęcie protokołu nr 12/X/19 posiedzenia Komisji.  

 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja jednomyślnie 9 głosami za pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 
 
Ad pkt 5 - Przejęcie prowadzenia obrad przez Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski. 

 
Ad pkt 6 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 

rok – druk nr 364/2019 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji  p. Mikołaj Stefanowski poprosił o przedstawienie 
planowanych dochodów i wydatków w zakresie działania Komisji w odniesieniu do  
poszczególnych służb: 
 

- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- Zarządu Zieleni Miejskiej 

- Wydziału Gospodarki Komunalnej 

- Zarządu Dróg i Transportu 

- Zarządu Inwestycji Miejskich. 
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Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału o WPF 
przedstawił Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła- 
załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk  zapytała jak wygląda realizacja budżetu 
w ramach  wymiany źródeł ciepła ze środków przeznaczonych na bieżący rok?  
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: W tym roku 
dysponowaliśmy kwotą 4 500 000 zł, zaangażowaliśmy całą kwotę bez 20 000 zł. Wnioski 
zostały złożone 29 listopada i napływały ze wspólnot. Nie ma jeszcze konkretnej kwoty. 
Będzie to około 3 000 000 zł – tyle zrealizujemy wydatków. Pojawiło się wiele problemów 
związanych z brakiem wykonawców na rynku i część wspólnot nie zdążyła z realizacją 
projektów. Z kwoty 4 500 000 zł prawie w całości zaangażowanej na pewno nie zrealizujemy 
w całości. W przyszłym roku chcielibyśmy więcej środków przeznaczyć na ten cel i z takimi 
wnioskami będziemy występować.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: mam pytanie w sprawie wydatków 
bieżących – część tych elementów to jest rzeczywiście budżet obywatelski. Mam tutaj kwestie 
związane z audytem zewnętrznym w ZOO. Czego on dotyczył? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Dotyczy 
powierzenia. To jest strona 295. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Kiedyś w budżecie chyba u Państwa 
były w aspekcie dotyczącym gospodarki leśnej kwestie związane z dzikimi zwierzętami, które 
migrują przez tereny, które są blisko parków, Arturówka. Czy nadal jest to w tym budżecie  
u pana? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Myślę, że jest to 
budżet leśnictwa i Zarządu Zieleni Miejskiej. My w ramach tego programu, mamy program 
zapobiegania bezdomności zwierząt. W ramach tego dodatkowo mamy środki na zwierzęta 
gospodarskie i egzotyczne.  
  
 
Radny p. Mateusz Walasek: mam pytanie odnośnie kwoty związanej z audytem zewnętrznym 
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w zakresie umowy powierzenia. Dlaczego to znalazło się 
w pozycji – Gospodarka Mieszkaniowa i czego dotyczy to powierzenie? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Na to pytanie nie 
potrafię odpowiedzieć. Powierzone zostały spółce obowiązki związane z prowadzeniem ogrodu 
zoologicznego, przynależności do organizacji ogólnoświatowej, dzięki czemu uczestniczy 
 w wymianie zwierząt, a po drugie realizacja orientarium. To są dwa główne cele umowy 
powierzenia.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeżeli chodzi o dział i rozdział to on dotyczy 
ochrony środowiska. Ja sprawdzę dlaczego system wrzucił do Gospodarki Mieszkaniowej.  
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Zarząd Zieleni Miejskiej 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu Zieleni 
Miejskiej przedstawił  Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche – załącznik 
nr 6  do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o łąki kwietne.  
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Nie rozwijamy na razie tego 
programu ponieważ jak Państwo wiecie jesteśmy elementem nowego Departamentu, którym 
będziemy podejmować strategiczne decyzje i eksperyment z łąkami kwietnymi i nasze 
obserwacje z innych miast w Polsce muszą doprowadzić do stworzenia jakiegoś kierunku 
działań, które miasto będzie chciało realizować. Myślę, że przed nami jest debata na temat 
tego, jak łąki kwietne powinny wyglądać. W Katowicach na przykład tworzone są takie 
obszary, które przypominają łąkę kwietną, ale dzięki zastosowaniu dość szczególnych 
mieszanek nasion te łąki są łąkami kwietnymi niemal przez cały sezon.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Ile jest środków na nowe nasadzenia?  
Jakie są zaległości z 2018 r.  
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Ni wyodrębniamy takiej kwoty.  
W ramach środków na bieżące utrzymanie zieleni wygospodarowujemy kwotę, która 
szacujemy na podstawie ilości drzew, które z przyczyn naturalnych obumarły i musimy  je 
zastąpić nowymi nasadzeniami. Na początku roku budżetowego jest to zazwyczaj wartość 
około 400 – 500 tys. Jeśli chodzi o zaległości - dzięki środkom wygenerowanym w Wydziale 
Ochrony Środowiska z opłat za usuwanie drzew jesteśmy  blisko zakończenia tych zaległości. 
Jesienią 2019 r. będziemy realizować końcówkę zaległych nasadzeń z 2018 r.  i cały 2019 r.  
W przyszłym roku będziemy sadzić końcówkę 2019 r. i niemal cały 2020 r. na przełomie 
maja czerwca będziemy robić podsumowanie, ile drzew musimy podsadzić i na taką ilość 
będziemy przygotowywać przetargi na kolejną jesień, żeby posadzić te drzewa. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: czy program dotyczący nowych 
nasadzeń związany z montowaniem  worków wokół drzew  w których gromadzona była woda  
był finansowany z budżetu Zarządu Zieleni Miejskiej? 
 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Tak, zakupiliśmy 85 worków  
w sezonie i teraz dokupiliśmy około 130. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Jakie środki zostały zaplanowane na 
przyszły rok jeśli chodzi o koszenie traw? 
 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: jeśli chodzi o koszenie trawników 
w parkach, na zieleńcach, którymi zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej to my jesteśmy 
decydentem kiedy i ile kosimy. W tym roku, od połowy sezonu takie ograniczenia pojawiły 
się. Za pozostałe usługi koszenia odbywające się w pasach drogowych odpowiada Wydział 
Gospodarki Komunalnej.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o kwotę 300 tys. złotych 
przeznaczoną na  opracowanie dokumentacji urządzania lasu. 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: miasto jest posiadaczem lasu 
miejskiego  i w związku z tym raz na 10 lat jest zobowiązane do wyprodukowania takiego 
dokumentu. Mieliśmy problem z przetargiem ale udało się wyłonić wykonawcę, który będzie 
ten projekt realizował. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o kwotę 50 tys. złotych na, 
promocję terenów zielonych w ramach projektu Zielona Łódź. 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: W ubiegłym roku było mniej 
środków przeznaczonych na ten cel.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Mam pytanie dotyczące wytycznych 
dotyczących zieleni Zarządu Inwestycji Miejskich – jak sadzić, co sadzić, jak pielęgnować.  
I jak to robić, żeby drzewa nie usychały. To o czym rozmawialiśmy kiedyś, o wykonawcy 
woonerfu przy Łódzkim Domu Kultury i tego, że te platany, które  w tej chwili tam rosną 
były składowane na innej budowie za Policją przez dwa miesiące w maju i czerwcu. Czy to 
będzie elementem tej strategii? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Rozumiem, że mówimy  
o standardach, które zostały przygotowane i to też nowy Departament czyni kroki w tym 
kierunku . Część zagadnień zawartych w tych standardach jest przedmiotem dyskusji w 
ramach panelu obywatelskiego a same standardy wkrótce, po zatwierdzeniu przez miejskiej 
jednostki będą wprowadzane do stosowania.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: W kwestiach inwestycyjnych, wiem, 
że dużo inwestycji jest realizowanych przez ZIM. W ZZM mamy kwestie inwestycyjne 
związane z budżetem obywatelskim. Czy jest to większość z budżetu czy to jest część 
waszych inwestycji? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Większość z budżetu 
obywatelskiego i planu dla osiedli. My swoją listę, którą mamy zaplanowaną ze względu na 
konstrukcję tworzenia planu budżetu i jego możliwości na starcie mamy przygotowaną  
i czekamy na spotkanie z p. Skarbnikiem.  
 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału Gospodarki 
Komunalnej przedstawiła  Dyrektor Wydziału p. Ewa Jasińska – załącznik nr 7  do 
niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o koszenie traw. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: W tym roku koszone było 
głównie ul. Bandurskiego i ul. Krzemieniecka, ja o Starym Rynku nie wiem. To są tereny, które 
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mamy w „cyklice” . Firma dopóki nie dostanie zakazu koszenia to kosi bo boi się ewentualnych 
kar. W nowych przetargach jest to trochę inaczej zapisane, nie ma tego koszenia. Są 
wprowadzone nowe standardy koszenia. Dmuchawy zostały z tego przetargu wycofane.  
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Jeśli chodzi o dmuchawy  
i o obowiązujące umowy przygotowaliśmy aneksy do umów. Jedna z firm na 10 rejonów 
podpisała taki aneks. Pozostałe nie - w sposób zgodny z  umową ograniczamy im możliwość 
korzystania z tych dmuchaw. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała: czy zielone podwórka to jest 
budżet obywatelski? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Zielone podwórka to jest 
program , który rozpoczyna się w kwietniu. Zgłaszają się wspólnoty z projektami, 
organizowany jest konkurs. I jest wybierana pewna ilość  podwórek do  kwoty 300 tys. złotych. 
Wtedy oni dają projekt czyli jakiś wkład własny a my dokładamy zgodnie z kosztorysem. To 
zadanie przechodzi do nowego Departamentu. Głównie są wykonywanie ogrodzenia posesji, 
miejsc parkingowych, niekiedy nasadzenia. Jedna wspólnota zażyczyła sobie meliorację, jedna 
budowę fontanny.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, kiedy będziemy mogli poznać 
strukturę i plany nowego Departamentu Ekologii i Klimatu. 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: W imieniu 
Dyrektora p. Riemera chciałbym powiedzieć, że p. Dyrektor już od przyszłego tygodnia  będzie 
gotowy stawić się na państwa wezwanie i opowiedzieć o strategii.  
 
Radny p. Radosław Marzec: Pani Dyrektor, chciałbym zapytać o punkt dotyczący robót 
konserwacyjnych zabezpieczających  przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych 
związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta. Jak kwota została zapisana na ten cel  
w 2019 r. W 2020 r została zapisana kwota 600 tys. złotych. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: taka sama kwota. Głównie 
jest to koszenie trawy według Prawa wodnego. Zbiorniki pełnią rolę odbiorników kanalizacji 
deszczowych z danego terenu. Żeby nie dochodziło do zalewania tego terenu to zbiornik musi 
być pusty. Zbiorników jest 11 i do tego dochodzi koszenie skarp bocznych rzek. Rzeki są co 
prawda w gestii Wód Polskich jednak zgodnie z przepisem, że rzeka, która przyjmuje jakąś 
ilość wód deszczowych z miasta i pełni rolę odbiornika kanalizacji deszczowej to na takim 
odcinku dana gmina się nią opiekuje. Przeważnie raz na dwa lata jest skoszona rzeka i są 
utwardzane boki.  
 
Radny p. Radosław Marzec poprosił o przedstawienie na piśmie danych dotyczących 
utrzymania rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową.  
 
Zarząd Dróg i Transportu 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Zarządu Dróg  
i Transportu przedstawił  p.o. Zastępcy Dyrektora p. Marcin Woźniak – załącznik nr 8  do 
niniejszego protokołu.  
 
Nie zgłoszono pytań. 
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Zarząd Inwestycji Miejskich 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Zarządu Inwestycji 
Miejskich przedstawiła Zastępca Dyrektora ds. obiektów budowlanych w ZIM 
 p. Małgorzata Belta– załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: mam pytanie dotyczące Schroniska dla 
Zwierząt,  pytanie o 4 mln złotych zapisane na przyszły rok  - czyli zaczynamy działać.  
 
Zastępca Dyrektora ds. obiektów budowlanych w ZIM p. Małgorzata Belta: zaczynamy 
działać. Chcemy to wykonać w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Mamy wykonany program 
funkcjonalno-użytkowy dla tej inwestycji. Globalnie pieniądze zapisane na te dwa lata są 
niewystarczające. Mamy 12 mln złotych na wybudowanie Schroniska. Wstępne koszty 
pokazują kwotę 20 mln złotych. W tym roku czerwcu został ogłoszony przetarg, były oferty w 
Poznaniu na budowę schroniska przy takiej samej ilości zwierząt i koszty budowy tego 
schroniska wyniosły 38 mln złotych. Tutaj dwa razy robiliśmy dokumentację projektową, 
program funkcjonalno-użytkowy, odstąpiliśmy od umowy z wykonawcą. Koszty tamte, które 
wykonawca nam oszacował to było około 38 mln złotych. Zdecydowaliśmy się zrobić to w 
systemie Zaprojektuj i Wybuduj i zmniejszyć wiele parametrów. Program funkcjonalno-
użytkowy, który został teraz przygotowany zakłada minimalistyczne standardy. To jest obiekt 
na 534 psy i 210 kotów. Niestety mamy tam budownictwo mieszane. Jedynym budynkiem, 
który jest murowany i został zmniejszony do budynku parterowego to jest budynek główny 
gdzie jest przychodnia weterynaryjna i punkt przyjęć zwierząt. Pozostałe obiekty typu psiarnia, 
kociarnia są obiektami modułowymi. To samo jest z budynkiem kwarantanny. Jest to ponad 50 
tys m² do zagospodarowania. To schronisko musi być ogrodzone z podmurówką. Przetarg 
zostanie rozpisany na początku roku.  
 
Radny p. Radosław Marzec: jakie kwoty zostały do tej pory przeznaczone na budowę 
Schroniska? 
 
Zastępca Dyrektora ds. obiektów budowlanych w ZIM p. Małgorzata Belta: takie 
zestawienie przekazywaliśmy od 2010 r. kilkakrotnie. ZIM poniósł kwotę około 33,9 tys. 
złotych. WGKiL – 160 tys. złotych, WOSiR – 367, 986 złotych. Te kwoty zostały 
przeznaczone na projekty, koncepcje, dokumentację, otwór studzienny, złożenie wniosku o 
pozwolenie na budowę. Pierwsza dokumentacja została zaskarżona przez  mieszkańców. W 
tym roku otrzymaliśmy wyrok o odrzuceniu skarg mieszkańców.  
 
Radny p. Radosław Marzec: Do tej pory wydaliśmy 560 tys. złotych a Schroniska nie ma. 
Jakie parametry zostały zmniejszone? 
 
Zastępca Dyrektora ds. obiektów budowlanych w ZIM p. Małgorzata Belta: Zmniejszona 
została ilość zwierząt. Nie jest to kosztem tego, że będziemy mieli gorsze warunki. Budynek 
będzie parterowy. Myślę, że nie będzie aż tak niefunkcjonalny. Będzie gabinet weterynaryjny, 
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sale zabiegowe, sale do szkolenia tylko mniejsze. Będzie osobny budynek dla pracowników i 
wolontariuszy obsługujących zwierzęta, będą osobne budynki do kwarantanny psów i kotów,  
 
 
Radny p. Radosław Marzec: Pani Dyrektor, w którym roku powinniśmy zwiększyć kwotę na 
Schronisko?  
 
Zastępca Dyrektora ds. obiektów budowlanych w ZIM p. Małgorzata Belta: Myślę, że  
w 2021 r.  
 
 
Następnie Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok  - druk nr 
364/2019 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
Opinia pozytywna: „za”- 8 głosów, „przeciw” – 1 głos,  „wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
Ad pkt 7 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – druk nr 365/2019 w zakresie 

merytorycznych zainteresowań Komisji.  

 
Opinia pozytywna: „za”- 8 głosów, „przeciw” – 1 głos,  „wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
 

Ad pkt 8 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
           Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że pisma, które wpłynęły do Komisji 
 zostały dostarczone członkom za pośrednictwem Aktówki. 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła     Wiceprzewodniczący Komisji 
 
Joanna Kaźmierczyk                                 Mikołaj Stefanowski 
 


