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Interpelacja
W sprawie wakatu na stanowisku Pełnomocnika
Pełnomocnika Prezydenta
Miasta Poznania ds. jakości powietrza.

W połowie 2018 roku, dla podkreślenia wagi zagadnienia walki ze smogiem oraz
ułatwienia kontaktu dla mieszkańców w wielu ważnych problemach zanieczyszczania
atmosfery utworzono stanowisko specjalistyczne Pełnomocnika Prezydenta ds. jakości
powietrza. Przez rok czasu stanowisko to było obsadzone i służyło poznaniakom,
pomagając w uzyskaniu wyjaśnień i koordynacji działań między różnymi jednostkami
funkcjonującymi w mieście, które zajmują się walką ze smogiem. Natomiast od połowy
2019 r., tj. od półtora roku, stanowisko to niestety nie zostało uzupełnione i nie zapewnia
ułatwień w kontaktach dotyczących wyjaśnień i współpracy w działaniach na rzecz
poprawy jakości powietrza. Zatem mieszkańcy Poznania faktycznie od ponad półtora
roku pozbawieni zostali odpowiednio wysokiego rangą przedstawiciela Prezydenta, z
którym mogliby współpracować i wdrażać w sposób konsekwentny i uporządkowany
działania, które rozkładając się na wiele jednostek miejskich wymagają stosownej
koordynacji.
W związku z powyższym, zwracam się do Prezydenta Miasta Poznania z zasadniczym
pytaniem: w jakim terminie zamierza obsadzić wakat na stanowisku pełnomocnika
Prezydenta ds. jakości powietrza, aby nadać walce ze smogiem choćby tak symboliczny
wymiar jakim jest specjalistyczne
specjalistyczne stanowisko powołanego przez Prezydenta
pełnomocnika, działającego na rzecz skoordynowanej poprawy jakości powietrza w
Poznaniu? Dotychczasowe lekceważenie działań na rzecz przeciwdziałania smogowi
demonstruje niestety kompletny brak zainteresowania Prezydenta tym zagadnieniem.
Należy uczynić, choćby symbolicznie, jeden krok wstecz i przywrócić stan sprzed półtora
roku. Może jednak warto by Prezydent zainteresował się osobiście, jakie są powody, że
rozwiązania stosowane w Krakowie czy Wrocławiu, a sprawdzone już także w Poznaniu,
nie są w stanie funkcjonować dla dobra mieszkańców? Apeluję do Prezydenta o nadanie

walce ze smogiem odpowiednio poważnego wymiaru i osobiste zaangażowanie się w to
zagadnienie, abyśmy nie musieli słyszeć ostrzeżeń o kolejnym dniu z przekroczeniami
norm zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście. Wówczas pełnomocnik Prezydenta
mógłby monitorować temat w podległych Prezydentowi jednostkach dla
zdynamizowania niezbędnych i pilnie potrzebnych działań, w trosce o zdrowie
mieszkańców. O tym, jak bardzo ważne jest to wyzwanie nie trzeba nikogo przekonywać,
wystarczy zapytać przeciętnego poznaniaka. Proszę o poważne potraktowanie zagrożeń
dla zdrowia poznaniaków i powołanie przez Prezydenta swojego pełnomocnika, dla
podkreślenia wagi zagadnienia i pokazania, że działania Prezydenta Miasta w tak ważnym
obszarze, nie są pozorowane.
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