Protokół nr 23/V/2016

posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 maja 2016 r.
I. W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Członkowie Komisji
- stan...........................11
- obecnych................. 9
- nieobecnych............ 2, tj. radna p. Urszula Niziołek-Janiak – usprawiedliwiona
radna p. Marcin Chruścik – nieusprawiedliwiony
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu
Zaproszenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu

II. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej”
w Łodzi i nadania jest statutu – druk nr 125/2016.
2. Sprawy różne i wniesione.
III. Przebieg posiedzenia
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji, p. Marta Grzeszczyk. Porządek przyjęto
jednomyślnie.
Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd
Zieleni Miejskiej” w Łodzi i nadania jest statutu – druk nr 125/2016.
Projekt uchwały omówiła z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, p. Ewelina
Wróblewska. Projekt zakłada zmianę statutu Zarządu Zieleni Miejskiej. Spowodowane jest
to przekształceniem Ogrodu Zoologicznego w spółkę. Większość zmian dotyczy wyłączenia
zapisów dotyczących ZOO. Ponadto wprowadzono zmiany porządkowe mające na celu
doprecyzowanie pewnych zapisów. Jest to przede wszystkim zapis o utrzymaniu zieleni
w pasach drogowych, czyli doprecyzowanie dotyczące utrzymania drzew w pasach dróg
wewnętrznych i na terenach niezabudowanych. Jest również doprecyzowanie, że w zakresie
cmentarzy komunalnych Zarząd zajmuje się pielęgnacją zieleni. Ponadto mamy do czynienia
z wykreśleniem zapisu o sprawowaniu ochrony nad obszarami rezerwatów przyrody
na terenie miasta Łodzi. Na terenie dwóch istniejących w granicach Łodzi rezerwatach
(Lasu Łagiewnickiego i Polesia Konstantynowskiego) ochronę sprawuje tylko i wyłącznie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – wynika to wprost z ustawy o ochronie przyrody,
która opracowuje programy ochrony rezerwatów. Zarząd realizuje wskazówki zawarte w tych
programach, wykonuje różne czynności, ale nie sprawuje ochrony.

Przewodnicząca Komisji, p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt uchwały
opisany w druku nr 125/2016, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
za przyjęciem głosowało 9 radnych,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.

Punkt 2: Sprawy różne i wniesione.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poinformowała, że następne posiedzenie
odbędzie się 19 maja br., na którym Komisja zajmie się sprawą protestu przeciwko budowie
schroniska dla zwierząt w Łodzi.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Rakowska
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