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Protokół nr 52/I/2018  

 

                               posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 24 stycznia 2018 r. godz. 12:30 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  
    - stan...........................8 
    - obecnych................. 8    
    - nieobecnych............ 0. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  
 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

petycji Łódzkiego Alarmu Smogowego – druk BRM nr 18/2018.  

2. Sprawy różne i wniesione.   

 

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

zebranych radnych. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.  
 

 Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie petycji Łódzkiego Alarmu Smogowego – druk BRM nr 18/2018.  

 Radny p. Radosław Marzec poinformował, że wprowadził zmiany w uzasadnieniu 
do projektu uchwały w sprawie petycji Łódzkiego Alarmu Smogowego.  
W dniu 14 listopada 2017 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła petycja dotycząca 
przyznania dodatkowych środków na działania mające na celu poprawę stanu powietrza 
w Łodzi. 
Rada Miejska w Łodzi zajęła się rozpatrzeniem petycji Łódzkiego Alarmu Smogowego, 
będącego projektem Stowarzyszenia Nowa Łódź o zapisanie w budżecie 2018 roku kwoty 
107 mln złotych na poprawę stanu powietrza w Łodzi.  
Środki miałyby zostać przeznaczone na: wymianę pieców w zasobie komunalnym, dopłaty 
do wymiany pieców dla osób indywidualnych, dopłaty do kosztów ogrzewania, powszechna 
informacja o aktualnym stanie powietrza oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 
o zanieczyszczeniu powietrza. 
Rada Miejska w Łodzi przychyla się, iż kwestia związana z poprawą stanu powietrza w Łodzi 
jest bardzo istotna i ważna. Na wniosek Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady 
Miejskiej w Łodzi zostały zabezpieczone środki w budżecie Miasta na rok 2018 na budowę 
systemu monitorowania powietrza w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem pyłów 
zawieszonych (PM 2,5 i PM 10).  
Trzeba również dostrzec, iż środki na dotację w 2018 roku na wymianę pieców i przyłączenie 
się do sieci cieplnej wynoszą 3 mln zł.  
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Rada Miejska w Łodzi zdaje sobie sprawę, iż przeznaczone środki są niewystarczające, 
ale sytuacja budżetu w tym momencie nie umożliwia zwiększenia środków na ten cel. 
Biorąc pod uwagę powyższe, petycję uznaje się za bezzasadną. 

Wobec braku zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji p. Marta 
Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały, który to Komisja 
5 głosami „za”, 2 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

Punkt 2: Sprawy różne i wniesione.  

Ponieważ nikt nie zgłosił żadnej sprawy, posiedzenie zakończono. 

 
 

Protokół sporządziła:  
             

  Dorota Adamska  

 

 
 

 


