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Protokół nr 42/V/2017  

 

                               posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 24 maja 2017 r. 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  
    - stan...........................9 
    - obecnych................. 7    
    - nieobecnych............ 2. 
 

Lista obecności stanowi 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 w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na przedsięwzięcia 
inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania 
i sposobu rozliczania – druk nr 129/2017.  

2. Przyjęcie protokołów nr 40 z dnia 30 marca 2017 r. oraz nr 41 z dnia 
20 kwietnia 2017 r. z posiedzeń Komisji.  

3. Sprawy różne i wniesione.  

 
III. Przebieg posiedzenia 

 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel. Zaproponowany 

porządek obrad przyjęto jednomyślnie.  

 

Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi 
na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania 
w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania – druk nr 129/2017.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

przedstawił zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi 

załącznik nr 4 do nin. protokołu.  
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W fazie pytań i głosów w dyskusji wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata 

Moskwa-Wodnicka zapytała, czy po przyjęciu uchwały zostanie powołana Komisja 

Konkursowa.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że tak.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zadała jeszcze 

pytanie, kto znajdzie się w składzie Komisji Konkursowej.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że w składzie znajdzie się siedmiu członków. Rada Miejska również zostanie 

poproszona o wydelegowanie osób, które zasiądą w szeregach Komisji Konkursowej.  

Radna p. Anna Lucińska powiedziała, że obawia się, czy uchwała spełni cel, 

do którego została przygotowana. Rozwiązania zaproponowane w uchwale będą bardzo 

kosztowne w realizacji i eksploatacji. Wspólnoty z ulic Abramowskiego i Włókienniczej 

mogą nie wystąpić o zaproponowane dotacje. Istnieją tam biedne rejony Łodzi.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

poinformował, że ul. Włókiennicza jest objęta programem rewitalizacji. Trwają także prace 

w Sejmiku Województwa nad przyjęciem uchwały zakazującej spalania paliw stałych 

w indywidualnych piecach mieszkańców. Wiele kamienic musi wyremontować ciągi swoich 

kominów. Koszt takiego remontu wynosi ok. 200 000 zł. Należy walczyć ze smogiem. Trzeba 

wyeliminować indywidualne ogrzewanie.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel zapytała, czy obserwuje 

się zainteresowanie omówionymi dofinansowaniami.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że zainteresowanie jest bardzo duże.  

Radna p. Anna Lucińska dodała, w mieście istnieją miejsca skrajnej biedy 

i nie wszystkich mieszkańców będzie stać na zaproponowane rozwiązania.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 

odpowiedział, że dopiero zaczęto proces wprowadzania odpowiednich zmian.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka dopowiedziała, 

że prace dotyczące walki ze smogiem dopiero się rozpoczęły. Program osłonowy 

dla uboższych mieszkańców także będzie przygotowywany.  
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Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji 

p. Marta Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi 

na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie 

ich udzielania i sposobu rozliczania – druk nr 129/2017, który to Komisja 6 głosami „za”, 

0 – „przeciw” i 1 głos – „wstrzymujący się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

Punkt 2: Przyjęcie protokołów nr 40 z dnia 30 marca 2017 r. oraz nr 41 z dnia 
20 kwietnia 2017 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 40 pod głosowanie, 

który to Komisja przyjęła jednogłośnie 6 głosami „za”. Protokół nr 41 również został 

jednogłośnie przyjęty przez Komisję 6 głosami „za”.  

 

Punkt 3: Sprawy różne i wniesione.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poinformowała, że wpłynęły do Komisji 

dwa pisma. Pierwsze pismo jest odpowiedzią Biura Architekta Miasta na stanowisko podjęte 

przez Komisję w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic: Dubois, Hoffmanowej, Reymonta 

oraz Deltowej. Drugie pismo wpłynęło od Publicznego Gimnazjum Nr 41. Dyrektor 

Gimnazjum Nr 41 w Łodzi prosi o pilne rozpatrzenie wniosku na usunięcie dwóch drzew, 

które kolidują z inwestycją realizowana w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. 

Z pismami można zapoznać się u sekretarza Komisji.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

         Dorota Adamska 
 

 

 


