
1 

 
Protokół Nr 28/2017 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
 Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

w  dniu 8 sierpnia 2017 r. 
  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard 
Jonderko, który na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz przedstawił porządek 
posiedzenia:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie zmian do uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska  i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy. 

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 7 radnych.           
 

Ad. 2                        

Protokół Nr 27/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                                   
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 28 lipca 2017 roku, został przyjęty 5 głosami 
„za” i 2 głosami „wstrzymującymi”  – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 

Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk wyjaśnił, że na poprzedniej Komisji 
wprowadziliśmy dwie zmiany m.in. dot. braku zaległości wobec gminy. I w związku                
z tą zmiana musieliśmy zmienić zapisy § 4 ust 1 oraz dodać w § 1 ust. 5. (zmiany 
zaznaczone na zielono w otrzymanych materiałach). Znaczy to mniej więcej tyle,                   
że jeżeli osoba, którą sprawdzamy ma zaległość, to wystosowujemy do niej pismo                  
z terminem siedmiodniowym o zapłacenie zaległości. Jeżeli tego w tym terminie nie 
zrobi, to z automatu przenosimy ją na koniec kolejki i nie musi składać ponownie 
wniosku. W kwestiach związanych z jednostkami akredytacyjnymi jest tylko 
dopisane, że certyfikaty europejskie muszą być przetłumaczone na język polski                       
i takie inwestor musi nam dostarczyć. Zmiany, o których mówimy będą także ujęte                     
w regulaminach usuwania azbestu oraz i instalacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Zmiany te musiały być przedstawione na Komisji, żeby projekt uchwały 
mógł być poddany konsultacjom społecznym.   
Radna Janina Binda zapytała jaka jest szansa na dofinansowanie dla tych, którzy 
chcieli by się podłączyć do Megawatu. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że muszą złożyć wniosek i czekać na swoją kolej.      
Nie ma żadnego problemu. Dodał, że podstawowym warunkiem jest usunięcie 
starego rodzaju ogrzewania, np. pieca węglowego.  
Przewodniczący Komisji dodał, że trzeba najpierw wystosować zapytanie do 
Megawatu czy są w skłonni w danym miejscu zrobić podłączenie.  
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Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy w momencie chęci przyłączenia się do np. 
Megawatu jest wymagana opinia danego przedsiębiorstwa. 
Adrian Strzelczyk wyjaśnił, że jest to niejako z automatu, gdyż zainteresowany 
podpięciem się do sieci ciepłowniczej musi się tego dowiedzieć. My to sprawdzamy 
potem przy odbiorze.  
Radna Janina Binda zapytała czy stawka dopłaty jest w jakiś sposób ustalona. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że jest to maksymalnie 4500 zł. 
Radny Bogdan Knopik zapytał ile jest już rozpatrzonych wniosków. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że jest podpisanych 116 decyzji. 4 odbiory są 
zrobione, kolejne wnioski na odbiór są złożone. Kilka osób zrezygnowało i ponownie 
złożyło wnioski. Jeżeli chodzi o gazownię to jasno tam powiedzieli, że najlepiej jak 
wnioski będą składane grupowo.  
 
Zaproponowane zmiany dot. projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska  i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy zostały 
zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał czy jest szansa na pociągnięcie nitki gazowej                    
w sołectwie. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że grupa mieszkańców powinna przygotować taki 
wniosek  i wystąpić do gazowni z prośba o przyłączenie sołectwa. Po otrzymaniu 
takiego dokumentu gazownia rozpatruje celowość i rentowność pociągnięcia takiej 
nitki i ewentualnie wprowadzenie do planu inwestycyjnego, gdyż oni pokrywają 
koszty tego przedsięwzięcia.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał jak wyglądamy finansowo w zakresie dotacji. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że po przesunięciach mamy około 635 tys. zł                            
i podpiszemy około 143 umowy. Jednak nie jest to równoznaczne z tym, że wszystkie 
środki zostaną wydane. Pieniądze są zabezpieczone w budżecie i na te 116 umów 
są już nie do ruszenia. Jest tu gwarancja dotacji.  
Radny Jerzy Kapszewicz zauważył, że na razie są tylko 4 odbiory. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że do tej pory tylko tyle wniosków o odbiór spłynęło. 
Jednak obawia się, że we wrześniu czy październiku nie będziemy robić nic innego 
tylko jeździć na odbiory.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                 

 

 

Przewodniczący Komisji  

       Radny Ryszard Jonderko 


