Protokół nr 57/IV/2018
posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 kwietnia 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. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2017 –
druk nr 97/2018 (w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji).
2. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2017 r. –
31.12.2017 r. – druk nr 98/2018 (w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji).
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
terminu rozpatrzenia skargi p. Ziemowita Staszewskiego na działanie Prezydenta Miasta
Łodzi – druk BRM nr 78/2018.
4. Przyjęcie protokołu nr 54 z dnia 1 marca 2018 roku z posiedzenia Komisji.
5. 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 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.

Ad pkt 1 – Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi
za rok 2017 – druk nr 97/2018 (w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji).

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła przedstawił
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom fragmenty sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Łodzi za rok 2017, które stanowią załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy dotacje smogowe
zostaną zrealizowane w całości w roku bieżącym.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że wpłynęło dużo wniosków, aż czterokrotnie więcej niż w ubiegłym roku.
Obecnie trwa etap uzupełniania i komplementowania dokumentacji. Część osób
już zrezygnowało z uzyskania dotacji. Inni mieszkańcy jeszcze uzupełniają wnioski.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała,
czy wpłynęły środki finansowe z kary za wycięcie drzew, nałożonej na właściciela działki
przy ul. Sienkiewicza.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że zostaną podjęte działania w celu egzekwowania należności.
Z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak przedstawiła zebranym
radnym oraz zaproszonym gościom fragmenty sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Łodzi za rok 2017, które stanowią załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy standardy dotyczące
zieleni w mieście zostały już ostatecznie opracowane.
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Z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak odpowiedziała,
że standardy są jeszcze w fazie opracowywania. Oczekiwano na oszacowanie wartości
zadania. Niedługo zostanie zlecony wykonawca.
Radna Anna Lucińska zadała pytanie, z czego wynika niskie wykonanie Leśnictwa
Miejskiego.
Z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak odpowiedziała,
że w przypadku leśnictwa wykonanie jest na poziomie prawie 100-stu %.
Dyrektor Wydziału gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska przedstawiła zebranym
radnym oraz zaproszonym gościom fragmenty sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Łodzi za rok 2017, które stanowią załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, jak na chwilę obecną
wygląda poziom recyklingu w mieście.
Dyrektor Wydziału gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała,
że miasto osiągnęło poziom odzysków. Wykonywane jest sprawozdanie. Obecnie poziom
wynosi 21%, a w 2020 r. miasto powinno dojść do osiągnięcia 30%. Bez zmian systemowych
żadne miasto nie osiągnie 65% w 2030 r., ponieważ nie ma odpowiednich instalacji.
Mieszkańcy powinni segregować odpady.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zadała pytanie, czy śmieciarki nawet
posegregowane odpady wrzucają do jednego zbiornika.
Dyrektor Wydziału gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała,
że jest to nieprawdą. Tylko czasami mają miejsce takie zdarzenia, wówczas osoba
za nie odpowiedzialna dostaje karę za mieszanie śmieci. Od 1 lipca mieszkańcy Łodzi będą
karani za niesegregowanie śmieci. Zostanie także zmieniona stawka opłat. Będą dokonywane
kontrole i robione zdjęcia, dokumentujące zaistniałą sytuację. Miasto musi osiągać poziomy
odzysków.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, jak będzie się rozwiązywało
ten problem w blokach.
Dyrektor Wydziału gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała,
że wspólnoty mieszkaniowe i bloki mają swoich administratorów, którzy dostają wszelkie
informacje na bieżąco i wiedzą, jak należy segregować odpady. Spółdzielnie mieszkaniowe
także zostały zobligowane. Problem może być z kamienicami, ponieważ w przypadku
kamienic pojemniki stoją w pasach drogowych. Kary zostaną nałożone na nieruchomości.
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Radna p. Anna Lucińska zapytała, jak rozprowadzane są worki na psie nieczystości.
Dyrektor Wydziału gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała,
że worki są dostępne w najważniejszych punktach Miasta. Jeśli ktoś zgłasza, że ich nie ma,
wówczas są dowożone. Nie ma problemu z rozprowadzeniem worków.
Przedstawicielka Zarządu Inwestycji Miejskich p. Emilia Kołodziej przedstawiła
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom fragmenty sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Łodzi za rok 2017, które stanowią załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Dyrektor Wydziału gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska przedstawiła zebranym
radnym oraz zaproszonym gościom fragmenty sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Łodzi za rok 2017, które dotyczą Zarządu Gospodarowania Odpadami i stanowią
załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Wobec braku dalszych pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji Przewodnicząca
Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok 2017 – w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji:
- Wydział Gospodarki Komunalnej:
Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”
– 3 głosy.
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”
– 3 głosy.
- Zarząd Zieleni Miejskiej:
Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”
– 3 głosy.
- Zarząd Gospodarowania Odpadami:
Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”
– 3 głosy.
- Zarząd Inwestycji Miejskich:
Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”
– 3 głosy.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała radnym zmianę w porządku obrad
posiedzenia. Punkt 2 stałby się punktem 4, a punkt 4 – punktem 2.
Uwag nie zgłoszono.

4

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” przyjęła zmianę w porządku posiedzenia.

Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 54 z dnia 1 marca 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 54 pod głosowanie,
który to Komisja przyjęła jednogłośnie 6 głosami „za”.

Ad pkt 3 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Ziemowita Staszewskiego
na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 78/2018.

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk przedstawiła zebranym radnym
oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poinformowała, że osobą,
która zajmie się rozpatrzeniem skargi będzie radny p. Mariusz Przybyła.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej
wymieniony projekt uchwały, który to Komisja 6 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów –
„wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.

Ad pkt 4 – Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego za okres
01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – druk nr 98/2018 (w zakresie merytorycznego
zainteresowania Komisji).
Dyrektor Wydział Księgowości p. Anna Czekała przedstawiła zebranym radnym
oraz zaproszonym gościom fragmenty sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi
za rok 2017, które stanowią załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad pkt 5 – Sprawy różne i wniesione.
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Ponieważ nikt nie zgłosił żadnej sprawy, przewodnicząca Komisji p. Marta
Grzeszczyk podziękowała za udział w obradach i zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła:
Dorota Adamska
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