Protokół nr 55/III/2018
posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 22 marca 2018 r.
I.

Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji

- 9 radnych

obecnych

- 8 radnych

nieobecnych

- 1 radnych

oraz zaproszeni goście.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

II.

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji: radna p. Marta Grzeszczyk.

III. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie opracowania programu
„Wspólne zielone ulice” – druk BRM nr 46/2018.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2018” – druk nr 66/2018.
3. Przyjęcie protokołu nr 53 z dnia 15 lutego 2018 roku z posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne i wniesione.

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.
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Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powitała radnych, zaproszonych gości
i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności)
otworzyła posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.
Uwag nie zgłoszono.
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.

Ad pkt 1 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie opracowania
programu „Wspólne zielone ulice” – druk BRM nr 46/2018.

Radna p. Urszula Niziołek-Janiak przedstawiła zebranym radnym oraz zaproszonym
gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
W fazie pytań i głosów w dyskusji radna p. Anna Lucińska zapytała, jakie będą
kierunki działania. Jaka jest wizja tego projektu? Zieleni w mieście bardzo ubywa,
więc podobne inicjatywy należy popierać.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że będzie testowana pewna wizja.
Inicjatorzy projektu drugiego podjęli rozmowy z Zarządem Zieleni Miejskiej na temat tego,
jak będzie wyglądało współuczestniczenie mieszkańców w zagospodarowaniu i pielęgnacji
zieleni w mieście. Należy zwrócić uwagę na uzgodnienia dotyczące lokalizowania drzew.
Trzeba porozmawiać także o kwestii wymiany ziemi i ogrodzeń. Wspólnoty mieszkaniowe
już rozmawiają z Zarządem Zieleni Miejskiej na wspomniane tematy. Część z nich podjęło
nawet uchwały dotyczące zapewnienia wkładów w urządzanie pasów zieleni przyulicznej.
Radna p. Anna Lucińska zadała pytanie, co ze środkami finansowymi przeznaczonymi
na omawiane cele.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że docelowo udział Miasta będzie
przetestowany w ramach działań już prowadzonych. Zostaną podjęte decyzje dotyczące
procentowego wkładu własnego Miasta. ZZM prowadzi już tego typu inwestycje. Dzięki
temu programowi miasto może sporo zaoszczędzić. Powinno się zagospodarowywać
przecznice ulic, a nie konkretne kawałki ziemi.
Radna p. Anna Lucińska zapytała, w jakim rejonie Miasta będzie realizowany test.
Jak Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zapatruje się na omawiany projekt?
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Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że test odbędzie się na środkowym
odcinku ul. Kamińskiego i na ul. Rewolucji 1905 r. Są to ul. przylegające do ul. Zacisze.
Mieszkańcy ul. Zacisze chcieli opracować całościowy projekt. Program będzie obejmował
całe miasto.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska-Olszowy zadała pytanie,
czy omawiany projekt zostanie rozpatrywany także na innych komisjach Rady Miejskiej.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że raczej nie.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła powiedział,
że tego typu projekty powinno się popierać.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak dodała, że mieszkańcy podnosili także kwestię,
nawadniania wodami opadowymi. Łodzianie chcieliby przetestować takie rozwiązania
w pasach przyulicznych. Osoby, które zajmują się takimi działaniami, wspierają mieszkańców
w podobnych rozwiązaniach.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka
czy w naszym kraju istnieją projekty o podobnym charakterze.

zapytała,

Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że nic nie słyszała o projekcie
dotyczącym
pasów
drogowych.
Projekty
najczęściej
dotyczą
podwórek,
ponieważ są one łatwiejsze do zagospodarowania i utrzymania. Z pasami drogowymi
jest trudniej.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zadała pytanie,
które wydziały przygotowywałyby kierunki działania.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że Zarząd Zieleni Miejskiej.
Jednakże ostateczna decyzja będzie zależała od Pani Prezydent.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka dodała, że szkoda,
iż na posiedzenie Komisji nie przybyli przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej. ZZM
powinien móc się wypowiedzieć. Czy Zarząd Dróg i Transportu także będzie uczestniczył
w projekcie?
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że kwestie zazielenienia
są uzgadniane z Zarządem Dróg i Transportu. Ważniejsze jest wypracowanie mechanizmów
współpracy z mieszkańcami, niż konkretnych rozwiązań zieleniarskich. Zagospodarowywanie
pasów drogowych i tak musi być uzgadniane.
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata
czy termin przygotowania nie jest zbyt krótki.

Moskwa-Wodnicka

zapytała,

Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że jeżeli ZZM uzna, że czasu jest
za mało, to zostanie wniesiona odpowiednia autopoprawka.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zadała pytanie,
czy projekt dotyczy obszaru całego Miasta.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że tak.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka powiedziała,
że idea jest słuszna. Brakuje jedynie obecności ZZM i ZDiT.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zadała pytanie, jakie koszty będą
wiązały się z omawianym projektem.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że koszty nie były szacowane.
Najistotniejsze jest wypracowanie określonych mechanizmów. Są to kierunki działania,
a nie docelowy program. Na etapie opracowywania projektu warto włączyć do realizacji Rady
Osiedla. W spotkaniach z mieszkańcami uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Zieleni
Miejskiej.
Wobec braku dalszych pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca
Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały,
który to Komisja 1 głosem „za”, 0 – „przeciw” i 6 głosów – „wstrzymujących się”
zaopiniowała pozytywnie.

Ad pkt 2 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2018” – druk nr 66/2018.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
przedstawił zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi
załącznik nr 5 do nin. protokołu.

4

W fazie pytań i głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk
zadała pytanie, ile wynosi łączna kwota przeznaczona na zabiegi.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że 1 117 342 zł.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy mieszkańcy mogą
dzwonić do wydziału z zapytaniem, gdzie dokonywane będą zabiegi.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że w przyszłym tygodniu będzie można konkretnie powiedzieć,
w jakich placówkach będą dokonywane zabiegi. Łącznie będzie 11 takich gabinetów
weterynaryjnych.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka wtrąciła,
że Komisja Dialogu Obywatelskiego zgłosiła postulat, żeby tych placówek było więcej
niż w ubiegłym roku. Warto byłoby, aby taka informacja została zamieszczona na stronie
internetowej Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska.
Radna p. Anna Lucińska zapytała, czy środków finansowych jest więcej niż w roku
minionym.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że tak.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak dopowiedziała, że w Poznaniu do takich
placówek prowadzą namalowane na chodnikach łapki zwierzaków. Jest to bardzo ciekawy
pomysł.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy środki finansowe
są podzielone na koty i psy.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że tak. Istnieje także podział na płeć i wagę zwierząt. Jest 14 kategorii usług.
Radny p. Radosław Marzec zadał pytanie, jaki był poziom zagryzień w schronisku
dla zwierząt w ostatnich latach.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że śmiertelność zwierząt w schronisku w ubiegłym roku wyniosła 3%.
W 2016 r. – 3,61%, w 2015 r. – 2,46%, w 2014 r. – 3,84%, w 2013 r. – 4,72%, w 2012 r. –
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6,10%, w 1999 r. – 47%. W 2017 r. w schronisku miało miejsce jedno zagryzienie. W 2004 r.
były 224 zagryzienia.
Wobec braku dalszych pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca
Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały,
który to Komisja 8 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujących się”
zaopiniowała pozytywnie.

Ad pkt 3 – Przyjęcie protokołu nr 53 z dnia 15 lutego 2018 roku z posiedzenia
Komisji.

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk przypomniała, że projekt protokołu
został przesłany radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych uwag.
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego przewodnicząca poddała protokół nr 53 pod głosowanie,
który to Komisja przyjęła jednogłośnie 7 głosami „za”.

Ad pkt 4 – Sprawy różne i wniesione.

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poinformowała, że do Komisji
wpłynęły dwa pisma.
Pierwsze pismo jest informacją pokontrolną Najwyższej Izby Kontroli w sprawie
zieleni. Pismo dostępne jest do wglądu u sekretarza Komisji.
Drugie pismo jest wnioskiem mieszkańca o utworzenie parku na obszarze Doliny Rzeki
Sokołówki. Pismo dostępne jest do wglądu u sekretarza Komisji.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk podziękowała za udział w obradach
i zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła:
Dorota Adamska
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