
Protokół nr 49/XII/2017  

 

                               posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 7 grudnia 2017 r. 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  
    - stan...........................9 
    - obecnych................. 9    
    - nieobecnych............ 0. 
 

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 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Łodzi na 2018 rok – w zakresie kompetencji Komisji – druk nr 421/2017.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – w zakresie kompetencji 
Komisji – druk nr 422/2017.  

3. Sprawy różne i wniesione.   

 

III. Przebieg posiedzenia 
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk, która powitała 

zebranych radnych oraz zaproszonych gości.  
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poinformowała, że wpłynęła 

do Komisji skarga w formie elektronicznej i należy omówić ją w punkcie pierwszym 
porządku obrad posiedzenia. Pozostałe punkty otrzymałyby analogicznie numery: 2, 3 i 4. 
Zaproponowaną zmianę w porządku obrad przyjęto jednomyślnie.  

 
Punkt 1: Omówienie skargi p. … na działanie Prezydenta Miasta Łodzi.  

 Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powiedziała, że skarga wpłynęła 
w formie elektronicznej i została skierowana do Komisji Ochrony i Kształtowania 
Środowiska. Skarga nie wnosi nic nowego od czasu skargi rozpatrzonej przez Radę Miejską 
w Łodzi w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Rada Miejska wyraziła już opinię w sprawie skargi 
p. … na działanie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczącej przygotowania mapy akustycznej 
Miasta Łodzi. Nowy dokument, który wpłynął do Urzędu Miasta Łodzi, jest tożsamej treści, 
co poprzednia skarga, i porusza ten sam problem. Rada Miejska już wcześniej uznała tą 
skargę za bezzasadną. Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk stwierdziła, że 
stosownie do k.p.a. Rada Miejska w Łodzi w przypadku rozpatrzenia skargi – jeżeli skarga 
jest ponowiona, a nie ma nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może 



podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach, bez 
zawiadomienia skarżącego.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zaproponowała, aby podtrzymać 
wcześniejsze stanowisko Komisji w sprawie omawianej skargi i uznać ją za bezzasadną. 
Nowa skarga nie wnosi nic nowego, jeżeli chodzi o treść merytoryczną. Należy odłożyć 
ją ad acta.  

Wobec braku zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji p. Marta 
Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej wymienione stanowisko, które to Komisja 
5 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujących się” przegłosowała pozytywnie.  

 

 Punkt 2: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok – w zakresie kompetencji Komisji – 
druk nr 421/2017.  

 Punkt 3: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – w zakresie 
kompetencji Komisji – druk nr 422/2017.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
przedstawił zebranym radnym oraz zaproszonym gościom fragmenty projektu uchwały, 
które stanowią załącznik nr 4 do nin. protokołu.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zadała pytanie, czy budżet wydziału 
w zakresie wydatków bieżących różni się od budżetu wydziału ubiegłorocznego.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że dotacje smogowe zostały zmniejszone w stosunku do roku poprzedniego 
o 20 000 zł.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, gdzie można znaleźć kwotę wyszczególnioną 
na wymianę pieców w mieście.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że na stronie 358 projektu uchwały znajduje się zapis „Realizacja zadań 
służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego 
na paliwie stałym proekologiczne”.  

Radny p. Radosław Marzec zadał pytanie, jaka kwota była przeznaczona na to zadanie 
w ubiegłym roku.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że 3 000 000 zł, ale cała suma nie została spożytkowana, ponieważ 
nie wszystkie wspólnoty były gotowe na realizację tego zadania. Nie wpłynęła 
także wystarczająca ilość wniosków od mieszkańców. Wydział postara się zwiększyć 
możliwość dotacji.  

Radny p. Radosław Marzec spytał, czy jeśli poszerzy się wachlarz dotacji, to kwota 
3 000 000 zł będzie wystarczająca.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że jeżeli ta kwota okaże się za mała, to zostanie najprawdopodobniej 
zwiększona. Takie działania odbędą się w ciągu roku.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, do kiedy można składać wnioski 
o dofinansowanie do wymiany pieców.  



P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że w marcu zostanie zakończony nabór wniosków. Wydział chciał uprościć 
proces składania wniosków, ale okazało się to niemożliwe.  

Radny p. Radosław Marzec spytał, jak wygląda sprawa budowy schroniska.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że jest przygotowywany projekt.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zadała pytanie, czy zostały 
zabezpieczone środki finansowe na kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą wymiany 
pieców.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że planuje się wydać 2 000 zł na ulotki informacyjne.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy przeznaczy się pieniądze 
na kampanię informacyjną na temat tego, jak palenie w piecach niektórymi substancjami 
powoduje smog.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma zapisanych środków finansowych 
na takie działania.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, jaka wysokość środków 
finansowych byłaby potrzebna na taki program edukacyjny dla mieszkańców.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że odpowiedni zespół powinien taką kwotę zaproponować i ustalić. Wówczas 
będzie można podjąć działania o zwiększenie kwot pieniężnych w budżecie.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy zostaną podjęte 
działania dotyczące bieżącego informowania mieszkańców na temat stanu powietrza 
w mieście.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że takie działania organizuje Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. 
Bazuje się na informacjach, które przekazuje monitoring państwowy.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, co z zadaniem dotyczącym 
bezdomnych kotów.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że jest takie zadanie zapisane na stronie 287.  

Radny p. Marcin Chruścik zadał pytanie, czy 1 000 000 zł, którego nie wydano 
w roku bieżącym, zostanie dołączony do wydatków roku przyszłego. Czy parametry 
dotyczące wymiany pieców będą bardziej dostępne dla mieszkańców?  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że to zadanie było jednoroczne, nie wpisane do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.  

Radny p. Marcin Chruścik zapytał, czy cztery łódzkie stacje monitorowania powietrza 
odzwierciedlają stan powietrza w całym mieście.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że dane są pobierane z czterech punktów i następnie modelami 
matematycznymi stan powietrza jest obliczany. To zadanie wykonuje WIOŚ. Są stosowane 



także inne, mniejsze urządzenia pomiarowe, które nie zawsze są bardzo dokładne. Podanie 
danych rzeczywistych jest sporym problemem.  

Radny p. Marcin Chruścik zadał pytanie, w jakich miejscach ustawione są stacje 
pomiarowe.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że jedna stacja znajduje się przy ul. Gdańskiej, druga stacja – 
przy ul. Kilińskiego, trzecia – przy ul. Czernika, czwarta – przy ul. Włókniarzy. 
WIOŚ mógłby dokładniej o tych stacjach opowiedzieć. Prowadzono rozmowy na temat 
rozszerzenia monitoringu powietrza w mieście.  

Radny p. Marcin Chruścik powiedział, że słyszał, iż można badać światłem natężenie 
pyłów w powietrzu. Są aplikacje w telefonie, badające hałas w mieście. Czy można 
umożliwi ć mieszkańcom badanie stanu powietrza w podobny sposób?  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że można takie działania realizować. Odbyły się negocjacje z różnymi 
dostawcami, zbito także cenę nawet o 40%.  

Radny p. Marcin Chruścik stwierdził, że warto, jako Komisja, wystąpić o taki zapis 
w budżecie Miasta. Powinno się wystąpić o 100 000 zł. Do monitorowania całego Miasta 
potrzebnych byłoby około 80 takich czujników. Należałoby skupić się na Śródmieściu, 
na Górnej, na osiedlach domków jednorodzinnych. Warto przyjąć takie stanowisko Komisji.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk wtrąciła, że Łódzki Alarm Smogowy 
wystosował do Komisji petycję z propozycją, aby zwiększyć dofinansowanie do wymiany 
pieców indywidualnych o kwotę 107 000 000 zł. Petycja zostanie przesłana do Prezydent 
Miasta Łodzi jako załącznik do stanowiska Komisji.  

Przewodnicząca Komisji zapytała jeszcze, czy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
zajmuje się zagadnieniami takimi jak rolnictwo, czy łowiectwo.  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że takie zagadnienia znajdują się w strukturach Zarządu Zieleni Miejskiej.  

Radna Anna Lucińska stwierdziła, że duża część środków finansowych 
przeznaczana jest na schronisko dla zwierząt. Jak wydział szacuje potrzeby w tym zakresie?  

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się na stronie 286. Dochody 
wydziału mieszczą się na stronie 136.  

 Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji 
p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok – w zakresie Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – druk nr 421/2017, który to Komisja 4 głosami „za”, 3 – „przeciw” 
i 1 głos – „wstrzymujący się” zaopiniowała pozytywnie.  

 Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – w zakresie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 
druk nr 422/2017, który to Komisja 4 głosami „za”, 3 – „przeciw” i 1 głos – „wstrzymujący 
się” zaopiniowała pozytywnie.  

Z-ca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta przedstawiła 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom fragmenty projektu uchwały, które stanowią 
załącznik nr 5 do nin. protokołu.  



 Wobec braku zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji p. Marta 
Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok – w zakresie Zarządu Inwestycji Miejskich – 
druk nr 421/2017, który to Komisja 3 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 4 głosami – 
„wstrzymującymi się” zaopiniowała pozytywnie.  

 Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – w zakresie Zarządu Inwestycji Miejskich – 
druk nr 422/2017, który to Komisja 3 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 4 głosami – 
„wstrzymującymi się” zaopiniowała pozytywnie.  

P.o. dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska przedstawiła 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom fragmenty projektu uchwały, które stanowią 
załącznik nr 6 do nin. protokołu.  

Radny p. Radosław Marzec zadał pytanie, co kryje się pod stwierdzeniem: zakupy 
inwestycyjne ogrodu botanicznego.  

P.o. dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska odpowiedziała, 
że w ramach tego zadania planuje się zakupić maszyny, czyli kosiarki, ciągniki i inne 
urządzenia, które są potrzebne do utrzymania ogrodu botanicznego.  

Radna p. Anna Lucińska zapytała, gdzie znajduje się utrzymanie zieleni na terenie 
wspólnot mieszkaniowych.  

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała, 
że takie zadania znajdują się w Wydziale Gospodarki Komunalnej.  

 Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji 
p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok – w zakresie Zarządu Zieleni 
Miejskiej – druk nr 421/2017, który to Komisja 3 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 2 głosami – 
„wstrzymującymi się” zaopiniowała pozytywnie.  

 Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – w zakresie Zarządu Zieleni Miejskiej – 
druk nr 422/2017, który to Komisja 3 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 2 głosami – 
„wstrzymującymi się” zaopiniowała pozytywnie.  

 Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska przedstawiła 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom fragmenty projektu uchwały, które stanowią 
załącznik nr 7 do nin. protokołu.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jakie budynki są przeznaczone na wykonanie 
termomodernizacji.  

 Z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka 
odpowiedziała, że jest to duży projekt obejmujący około 70 budynków. Lista z adresami 
budynków zostanie dostarczona członkom Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska.   

 Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji 
p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok – w zakresie Wydziału Gospodarki 
Komunalnej – druk nr 421/2017, który to Komisja 3 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 3 głosami 
– „wstrzymującymi się” zaopiniowała pozytywnie.  



 Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – w zakresie Wydziału Gospodarki Komunalnej – 
druk nr 422/2017, który to Komisja 3 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 3 głosami – 
„wstrzymującymi się” zaopiniowała pozytywnie.  

 Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela-Grzesik 
przedstawiła zebranym radnym oraz zaproszonym gościom fragmenty projektu uchwały, 
które stanowią załącznik nr 8 do nin. protokołu.  

Radny p. Mateusz Walasek zapytał, do kogo należy utrzymanie zieleni w pasach 
drogowych.  

Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela-Grzesik 
odpowiedziała, że to zadanie należy do Zarządu Zieleni Miejskiej.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zadała pytanie, czy zakończono 
już badania nad rodzajami drzew, które zamierza się posadzić właśnie w pasach drogowych.  

P.o. dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska odpowiedziała, 
że największą wiedzę w tym zakresie posiada Zarząd Inwestycji Miejskich. W tym roku 
planujemy opracować standardy utrzymania zieleni. Zarząd przymierza się także do prac 
pilotażowych związanych z wykonaniem inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta.  

Radny p. Marcin Chruścik zapytał, czy planuje się wymienić w latarniach żarówki 
zwykłe na żarówki energooszczędne.  

Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela-Grzesik 
odpowiedziała, że zawsze w nowych inwestycjach miejskich stosuje się już oprawy 
energooszczędne. Punkty oświetleniowe w mieście mają różnych właścicieli, część 
z nich należy do PGE. Obecnie na terenie Łodzi jest zainstalowanych około 2 900 opraw 
LED-owych.  

Radny p. Marcin Chruścik stwierdził, że miasto powinno starać się jak najwięcej 
oszczędzać. Radny zapytał jeszcze, czy po wymianie opraw zwykłych na oprawy LED-owe 
miastu udało się już jakąś kwotę zaoszczędzić.  

Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela-Grzesik 
odpowiedziała, że udzieli pisemnej odpowiedzi na to pytanie i prześle ją do członków 
Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska.  

Radny p. Mateusz Walasek zapytał, czy tegoroczne wichury spowodowały straty 
w oświetleniu ulic.  

Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela-Grzesik 
odpowiedziała, że napisze informację na ten temat.  

 Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji 
p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok – w zakresie Zarządu Dróg 
i Transportu – druk nr 421/2017, który to Komisja 3 głosami „za”, 2 – „przeciw” i 2 głosami 
– „wstrzymującymi się” zaopiniowała pozytywnie.  

 Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powiedziała, że opinia Komisji 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok zostanie przesłana 
wraz ze stanowiskiem Komisji oraz petycją Łódzkiego Alarmu Smogowego. Stanowisko 
Komisji stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.  



 

Punkt 4: Sprawy różne i wniesione.  

Ponieważ nikt nie zgłosił żadnej sprawy, posiedzenie zakończono. 

 
 

Protokół sporządziła:  
             

  Dorota Adamska  

 
 


