Protokół Nr 28/2021/VIII
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 15 lutego 2021 roku

Miejsce posiedzenia: online
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16:05
Obecni członkowie Komisji:
Ewa Jurasz – przewodnicząca Komisji
Tomasz Markowicz – wiceprzewodniczący Komisji
Elżbieta Szymkowiak – członek Komisji
Agnieszka Adamska – członek Komisji
Julian Kiełczewski – członek Komisji
Goście:
Piotr Kaczmarek – II Zastępca Wójta
Krystyna Semba – Przewodnicząca Rady Gminy
Mateusz Borowski – Radny Gminy
Marzena Gryska – Radna Gminy
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Czyste powietrze – program wymiany pieców.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie posiedzenia.
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki, która na
wstępie powitała gości oraz członków Komisji.
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2. Stwierdzenie quorum.
Radna Ewa Jurasz stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Ewa Jurasz przedstawiła kolejność tematów w porządku obrad.
4. Czyste powietrze – program wymiany pieców.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki poprosiła II Zastępcę Wójta
Piotra Kaczmarka o omówienie programu „Czyste powietrze”.
II Zastępca Wójta przypomniał, że program działa od 2016 roku i został zmodyfikowany
poprzez zmianę wysokości dopłat przy wymianie pieców w zależności od wysokości
dochodów w przeliczeniu na jedną osobę. Łącznie Gmina wydała 987.689,08 zł na
dofinansowania wymiany pieców.
Następnie Pan Piotr Kaczmarek przedstawił i omówił dane dotyczące ilości złożonych
wniosków oraz ilości wniosków rozliczonych w poszczególnych latach. Dane z 2021 roku
podane zostały na dzień 15 lutego 2021 r. Informacje przedstawione przez II Zastępcę Wójta
znajdują się w tabeli poniżej.
Złożone

Odmowa /

wnioski

rezygnacja

2016

19

2

2

2017

56

8

51 (w tym 15 z roku 2016)

248.288,42 zł

2018

42

10

35 (w tym 11 z roku 2017)

175.571,95 zł

2019

40

3

44 (w tym 12 z roku 2018)

230.914,89 zł

2020

56

3

50 (w tym 5 z roku 2019)

314.263,83 zł

2021

12

0

1 (z roku 2020)

ŁĄCZNIE

225

26

184

Rok

Rozliczone dotacje

Wydana kwota
9.649,99 zł

9.000,00 zł
987.689,08 zł

II Zastępca Wójta wyjaśnił, że odmowy udzielania dofinansowania związane były z tym, że
wnioskodawcy wymienili piec na gazowy i chcieli otrzymać zwrot poniesionych kosztów albo
gdy wnioskodawca miał stary piec gazowy i chciał go wymienić na nowy.
II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek przedstawił również informacje dotyczące ilości
złożonych wniosków i rozliczenia dotacji z podziałem na miejscowości, dane te przedstawia
poniższa tabela.
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Miejscowość

Złożone wnioski

Rozliczone wnioski

Wydana kwota

Baranowo

18

14

81.596,00 zł

Batorowo

0

0

0 zł

Chyby

5

2

10.000,00 zł

Ceradz Kościelny

4

4

22.500,00 zł

Góra

2

2

10.000,00 zł

Jankowice

17

16

87.790,85 zł

Kokoszczyn

0

0

0 zł

Lusowo

20

18

97.554,40 zł

Lusówko

6

6

31.000,00 zł

Przeźmierowo

76

66

355.965,05 zł

Rumianek

8

3

16.000,00 zł

Sady

10

8

41.662,79 zł

Sierosław

7

3

15.649,99 zł

Swadzim

5

3

21.000,00 zł

Tarnowo Podgórne

41

33

170.970,00 zł

Wysogotowo

5

5

26.000,00 zł

II Zastępca Wójta poinformował, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań zobowiązało
się do przeliczenia liczby pieców na terenie Gminny, które należy wymienić, ale nie
ma harmonogramu działań w tym zakresie. Na ten moment siły stowarzyszenia są
skierowane na organizowanie punktów szczepień w Gminach, które nie miały, ani
jednego takiego punktu, a w naszej Gminie dzięki pracy stowarzyszenia dodatkowy
punkt zostanie otwarty na Tarnowskich Termach (będzie to czwarty punkt szczepień
w Gminie).
Pan Piotr Kaczmarek poinformował, że ze względu na to, że tej zimy temperatura
spada znacznie poniżej zera, to jest możliwość przeprowadzenia badań
termowizyjnych. Badanie umożliwia wskazanie mieszkańcom mostków termicznych,
które wymagają wzmocnienia.
II Zastępca poinformował również, że w tym roku ze względu na pandemię Straż
Gminna nie przeprowadza zbyt dużo kontroli rodzaju materiałów spalanych w
piecach, ponieważ nie zawsze mogą wejść do budynku oraz Strażnicy pomagają
przeprowadzać kontrole mieszkańców przebywających na kwarantannie.
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Radny Julian Kiełczewski poinformował, że można skorzystać z rządowego
programu termoizolacji budynku z możliwości wymiany pieca, osoby, które
skorzystały by z programu mogą odpisać od podatku do 53 tysięcy złotych.
Następnie głos zabrał Radny Mateusz Borowski, który poinformował, że można
otrzymać rządową dotację na wymianę pieca oraz zaizolowanie budynku w
wysokości maksymalnie 37 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 60% poniesionych
kosztów. Radny dodał, że wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodów
wnioskodawcy.
II Zastępca Wójta powiedział, że mieszkańcy wraz z wymiarem podatku otrzymają
najważniejsze informacje o wymianie źródeł ciepła i możliwościach otrzymania
dofinansowania.
W związku z pytaniem Radnej Marzeny Gryski, II Zastępca Wójta odpowiedział, że
wschodnia część Gminy (Chyby, Przeźmierowo, Baranowo oraz część Wysogotowa)
jest obsługiwana przez poznańską spółkę gazowniczą, a pozostałą część Gminy
przez G.EN Gaz Energia Sp. z o.o. Pan Piotr Kaczmarek powiedział, że G.EN. Gaz
wykorzystuje gaz z własnych kopalni oraz dodatkowo dokupuje. Na terenie gminy
jest dwóch operatorów, ich sieci są odrębne. Nie ma problemu z realizacją wniosków
na rozbudowę sieci składanymi do Poznania, wynika z tego, że gazu mają pod
dostatkiem, natomiast G.EN Gaz cały czas wzmacnia sieć magistralną oraz z
wyprzedzeniem myśli o rozbudowie sieci.
Odpowiadając na pytanie Radnego Juliana Kiełczewskiego, II Zastępca powiedział,
że Wójt Gminy ma uprawienia do kontrolowania źródeł ogrzewania, więc jak minie
termin wymiany pieców oraz nie będzie pandemii, to będą przeprowadzane kontrole
oraz ustalony będzie taryfikator mandatowy.
Radna Marzena Gryska zapytała o to czy w naszej Gminie też będzie wprowadzony
zakaz wykorzystywania kominków. Pan Piotr Kaczmarek odpowiedział, że
wprowadzenie takiego zakazu nie jest w kompetencji Wójta, Burmistrza, Prezydenta,
Rady Gminy czy Rady Miasta. Taki zakaz może być wprowadzony na poziomie
Sejmiku wojewódzkiego.
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Odpowiadając na pytanie Radnej Agnieszki Adamskiej o wymianę pieca tzw.
„angielki”, II Zastępca Wójta powiedział, że można wymienić piec tego rodzaju
korzystając z gminnej dotacji.
Radni podjęli dyskusje nad sposobami dotarcia z informacją o wymianie pieca do jak
największej ilości mieszkańców, między innymi podały pomysły, aby poza podatkami,
informować na spotkaniach kół seniora, w kościele, na zebraniach wiejskich oraz aby
dotrzeć z tą informacją bezpośrednio do mieszkańców mających piece na paliwo
stałe.
5. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki zaproponowała, aby zacząć
działać w kierunku uruchomienia drugiej edycji konkursu „Łapiemy deszcz. II Zastępca Wójta
powiedział, że można umieścić informacje w marcowej Sąsiadce oraz na Facebooku Gminy.
Odpowiadając na pytania Radnej Elżbiety Szymkowiak, II Zastępca Wójta powiedział, że
Gmina podpisując umowę z weterynarzem płaci za gotowość do działania oraz dodatkowo
za każdą interwencję, więc im większej liczby interwencji weterynarz się podejmie tym więcej
zarobi. Środki przeznaczone na sterylizacje przeznaczane są również na sterylizację kotów.
W związku z propozycją Radnej, Pan Piotr Kaczmarek powiedział, że Komisja może
wystosować pismo, do ościennych Gmin z prośbą o finasowanie sterylizacji psów i kotów,
II Zastępca Wójta dodał, że te mniej zamożne Gminy mogą mieć problem ze znalezieniem
na to środków w budżecie.
Radna Agnieszka Adamska powiedziała, że jadąc od strony miejscowości Góra jak zaczyna
się teren wysypiska, są ubite śmieci i zasypane ziemią. W jednym miejscu wystaje rura o
dość dużym przekroju, z rury wypływa woda. Radna zapytała, o to skąd płynie ta woda i czy
ktoś kiedyś ją badał. II Zastępca Wójta odpowiedział, że możliwe, iż jest to odwodnienie
drogi między Górą a Rumiankiem, nie ma możliwości, aby to było odwodnienie zrobione pod
pryzmami.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki zarządziła głosowanie w sprawie
przyjęcia protokołu nr 27. Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli protokół
(5 głosów za).
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7. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Ewa Jurasz o godz. 17:50
zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca
Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki
/-/ Ewa Jurasz

Protokołowała: Joanna Chwiałkowska
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