Protokół nr 32/XI/2016

posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 listopada 2016 r.
I. W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Członkowie Komisji
- stan...........................11
- obecnych................. 10
- nieobecnych............ 1.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu
Zaproszenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu

II. Proponowany porządek posiedzenia:
1.

Przyjęcie protokołów nr 30 z dnia 15 września 2016 r. oraz nr 31 z dnia
19 października 2016 r. z posiedzeń Komisji.

2.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody –
druk nr 299/2016.

3.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew
stanowiących pomniki przyrody – druk nr 300/2016.

4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych
ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 301/2016.

5.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 308/2016.

6.

Sprawy wniesione i wolne wnioski.

III. Przebieg posiedzenia
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel. Porządek obrad
przyjęto jednomyślnie.

Punkt 1: Przyjęcie protokołów nr 30 z dnia 15 września 2016 r. oraz nr 31 z dnia
19 października 2016 r. z posiedzeń Komisji.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel przypomniała, że projekty protokołów zostały
przesłane radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych uwag. Nikt nie zgłosił
zastrzeżeń, dlatego Przewodnicząca poddała protokół nr 30 pod głosowanie, który to Komisja
przyjęła jednogłośnie 6 głosami „za”. Protokół nr 31 Komisja także przyjęła jednogłośnie
6 głosami „za”.
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Punkt 2: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
– druk 299/2016, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poprosiła Dyrektora Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa o zaprezentowanie projektu uchwały.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. M. Baryła zaprezentował projekt
uchwały - zgodnie z zał. nr 4.
Dyrektor zaprezentował także prezentację, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Dyrektor p. M. Baryła poprosił o pozytywne zaopiniowanie zaprezentowanego projektu
uchwały.
W fazie pytań i głosów w dyskusji radna p. Anna Lucińska zapytała, czy omawiany
kasztan jadalny rośnie przy budynku dawnego Biura Rozwoju.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. M. Baryła odpowiedział,
że chodzi o ten kasztan, który rośnie przy parkingu.
Radna p. Anna Lucińska powiedziała, że to dobrze, ponieważ drzewo zostanie objęte
ochroną. Jednakże trudno będzie o nie zadbać, ponieważ niszczą je dzieci.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. M. Baryła odpowiedział,
że drzewo będzie odpowiednio oznakowane.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak wyjaśniła, że w pobliżu drzewa będzie niedługo
prowadzona inwestycja miejska. Dlatego należało będzie je odpowiednio oznakować
i ogrodzić, żeby nie uległo zniszczeniu.
Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Marta
Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników
przyrody – druk 299/2016, który to Komisja jednogłośnie 7 głosami „za” zaopiniowała
pozytywnie.
Punkt 3: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew
stanowiących pomniki przyrody – druk nr 300/2016.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poprosiła Dyrektora Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa o zaprezentowanie projektu uchwały.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. M. Baryła zaprezentował projekt
uchwały - zgodnie z załącznikiem nr 6.
Dyrektor p. M. Baryła poprosił o pozytywne zaopiniowanie zaprezentowanego projektu
uchwały.
W fazie pytań i głosów w dyskusji radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała,
jaka wysokość środków jest zaplanowana w przyszłym roku na prace pielęgnacyjne
przy pomnikach przyrody.
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Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. M. Baryła odpowiedział,
że w budżecie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie są zaplanowane żadne środki.
Takie prace realizuje po części Zarząd Zieleni Miejskiej. A na terenach osób prywatnych
takie prace dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
P. o. dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska odpowiedziała,
że kwota jest podobna do kwot z lat ubiegłych. Wynosi 74 000 zł.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała jeszcze, czy w podwórkach też są wykonywane
jakieś prace.
P. o. dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska odpowiedziała, że tak.
Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Marta
Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej
drzew stanowiących pomniki przyrody – druk 300/2016, który to Komisja jednogłośnie
6 głosami „za” zaopiniowała pozytywnie.
Punkt 4: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew
objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 301/2016.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poprosiła Dyrektora Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa o zaprezentowanie projektu uchwały.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. M. Baryła zaprezentował projekt
uchwały - zgodnie z załącznikiem nr 7.
Dyrektor p. M. Baryła poprosił o pozytywne zaopiniowanie zaprezentowanego projektu
uchwały.
W fazie pytań i głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel
zapytała, czy w okolicy ul. Pabianickiej są planowane nasadzenia.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. M. Baryła odpowiedział, że tak,
ale jeszcze dokładnie nie jest znany termin nasadzeń.
Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Marta
Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew
objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody – druk 301/2016,
który to Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” zaopiniowała pozytywnie.
Punkt 5: Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian
budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 308/2016.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poprosiła Dyrektor Wydziału Budżetu
o zaprezentowanie projektu uchwały.
Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak zaprezentował projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8.
Dyrektor p. M. Wojtczak poprosił o pozytywne zaopiniowanie zaprezentowanego projektu
uchwały.
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W fazie pytań i głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel
zapytała, dlaczego w bieżącym roku nie będzie realizowany projekt odnowienia przestrzeni
w okolicach Stawów Wasiaka.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała, że został
ogłoszony przetarg, który został unieważniony. Nie zdążono ogłosić drugiego przetargu.
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że chciałby, aby Komisja otrzymała taką
informację, jakie będą ostateczne plany, związane ze Stawami Wasiaka. Szkoda zmarnować
taką inwestycję. Komisja chce otrzymać informację od podmiotu, który to koordynuje. Radny
poprosił także o informację, jak klaruje się przyszłość obiektu geotermalnego Aquapark.
Próba prywatnej inwestycji ma także mieć miejsce przy Stawach Jana. Potrzebne są wszystkie
informacje.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poprosiła o pisemne informacje dotyczące tych
tematów.
Radna p. Anna Lucińska poinformowała, że miastu powinno zależeć na wymienionych
inwestycjach, a nie prywatnym przedsiębiorcom.
P. o. dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska oznajmiła,
że Aquapark Fala planował skorzystać z możliwości pozyskiwania ciepła z obiektu
geotermalnego jak najwięcej. Wykreślenie zadania z budżetu miasta nie przesądza
o przyszłości inwestycji. Zarząd Zieleni Miejskiej nie będzie tego zadania realizował.
Ze środków unijnych nie będzie można skorzystać. Wykorzysta się inny tryb pozyskiwania
środków na ten cel. Więcej informacji może udzielić Aquapark.
Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Marta
Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk 308/2016. Komisja 3 głosami „za”,
3 głosami „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” nie wydała opinii do ww. projektu
uchwały.
Punkt 6: Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Nikt z radnych nie zgłosił żadnej sprawy.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:
Dorota Adamska
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