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Protokół nr 64/X/2018  
 
                               posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
          z dnia 31 października 2018 r. 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji  - 9 radnych 

 
obecnych  - 8 radnych 

 
nieobecnych  - 1 radny 

 
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. Przyjęcie protokołu nr 63 z dnia 4 października 2018 roku z posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia skargi … na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 
178/2018.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony 
środowiska dla miasta Łodzi na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” – 
druk nr 325/2018.  

4. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Komisji Ochrony i Kształtowania 
Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi za okres 2014 – 2018.  

5. Sprawy różne i wniesione.  

 

 

IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powitała radnych i po stwierdzeniu 
quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzyła 
posiedzenie Komisji.  
 
 

Przewodnicząca zaproponowała zdjęcie z porządku obrad posiedzenia punktu nr 3.   
 

  
Radny p. Mateusz Walasek zgłosił kontrwniosek, aby Komisja nie zdejmowała 

punktu nr 3 z porządku obrad posiedzenia.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i 0 głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia bez zaproponowanej zmiany.   
 
 

 Ad pkt 1 – Przyjęcie protokołu nr 63 z dnia 4 października 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 63 pod głosowanie, 
który to Komisja przyjęła jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

 

 Ad pkt 2 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie terminu rozpatrzenia skargi … na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – 
druk BRM nr 178/2018.  

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk przedstawiła zebranym radnym 
oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej 
wymieniony projekt uchwały, który to Komisja 5 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – 
„wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.  
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 Ad pkt 3 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2018-2021 z perspektywą 
do roku 2025” – druk nr 325/2018.  

 

 

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.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zadała pytanie, jakie są najważniejsze 
wyzwania programu.  

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że skupiono się na dziesięciu działach, z których każdy został omówiony. 
Jednego priorytetu nie ma.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy wczorajsza decyzja 
Sejmiku Województwa ma wpływ na prezentowany program.  

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że nie. Omawiany program odnosi się wprost do treści wojewódzkiego 
programu. Podstawowe założenia są szczebla wojewódzkiego. W omawianym programie 
najszerzej zaprezentowane są zasoby przyrodnicze, które zostały opracowane przez 
pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zadała pytanie, czy program odnosi się 
do Zielonego Expo.  

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że tak. Do prezentowanego programu zostało dopisane Expo 2024, które było 
także przypisane do planu adaptacji do zmian klimatu.  

 

Radna p. Anna Lucińska zapytała, czy program skutecznie chroni doliny rzeczne 
przed ingerencją zabudowy Miasta.  

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że program nie jest aktem prawa miejscowego. Nie ma możliwości, aby mógł 
chronić doliny rzeczne. Nie ma takiej sposobności prawnej.  

 

Radny p. Mateusz Walasek zadał pytanie, czy są skonstruowane jakieś postulaty, 
jeżeli chodzi o formy ochrony zieleni. Czy istnieją jakieś wytyczne w tym zakresie?  
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Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że są zawarte informacje dotyczące utrzymywania terenów zielonych. Skala 
powiększeń terenów zielonych w mieście nie jest znaczna. Należy utrzymywać już istniejące 
obszary zielone i na bieżąco je pielęgnować.  

 

Radny p. Mateusz Walasek zapytał, czy można istniejące tereny zielone ustanowić 
na przykład w postaci parków.  

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że takie działania musiałyby być wpisane do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Jeżeli pojawią się nowe rzeczy, to można aktualizować program. Wytyczne 
dotyczą głównie utrzymania tego stanu, który jest oraz powiększania, jeśli jest to możliwe.  

 

Radny p. Mateusz Walasek zadał pytanie, czy program odnosi się do zagadnień 
dotyczących zanieczyszczeń granicznych. Chodzi o kontekst sprawy zgierskiej.  

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że poza granice Miasta nie można wyjść. Program bazuje na danych 
dotyczących pewnych migracji zanieczyszczeń.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej 
wymieniony projekt uchwały, który to Komisja 4 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 3 głosami – 
„wstrzymującymi się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

 

 Ad pkt 4 – Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Komisji Ochrony 
i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi za okres 2014 – 2018.  

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk przypomniała, że projekt 
sprawozdania został przesłany radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych 
uwag. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego przewodnicząca poddała sprawozdanie 
pod głosowanie, które to Komisja przyjęła jednogłośnie 7 głosami „za”.  
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 Ad pkt 5 – Sprawy różne i wniesione.  

 

 

Ponieważ nikt nie zgłosił żadnej sprawy, przewodnicząca Komisji p. Marta 
Grzeszczyk podziękowała za udział w obradach i zamknęła posiedzenie Komisji.  

 
 

Protokół sporządziła:  
             

  Dorota Adamska  

 
 

 

 

 

 

 

 


