Protokół Nr 3/18
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji, które odbyło się w dniu 8.01. 2019 r. godz. 10.00, sala Nr 4 Urzędu
Miejskiego w Pabianicach.
Posiedzeniu przewodniczyła- Bożenna Kozłowska– Przewodnicząca Komisji.
Obecni wg załączonej listy obecności ( zał. nr 1).
Porządek obrad ( zał. nr 2).
Ad. 1
Informacja nt. przyjęcia porządku obrad. - nie było uwag, przyjęto.
W związku, ze wspólnym posiedzeniem protokół nr 1.18 z 13.12.2018r. nie był
przyjmowany.
Ad.2
Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska– na dzisiejszym posiedzeniu zapoznanie
się z działaniami anty smogowymi w mieście.
Prezentację nt działań anty-smogowych przedstawiła naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska Agnieszka Pietrowska + informacje z wydziałów ( zał. nr 3).
Pan Krzysztof Modzelewski ZEC- spółka prowadzi działania dwu- torowo- po pierwsze
podłączanie nowych odbiorców, na ilość przyłączania ma wpływ rozlokowanie naszej sieci
zwłaszcza tam gdzie są domki jednorodzinne tam miejskiej sieci nie ma oraz drugie
działanie pomniejszanie ilości strat na sieci, która czasem ma 40 -50 lat. Rozszerzanie
usług w budynkach gdzie jest tylko c.o, teraz usługa ciepłej wody. Bardzo dobra
współpraca z PSM i wspólnotami, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez
likwidację piecyków gazowych. Prowadzone są działania z optymalizacją sprawności
źródeł ciepła- kotłownia na ul. Cmentarnej została dostosowana w 2016 r., drugie
przedsięwzięcie dostosowanie kotłowni na ul. Konstantynowskiej 62- zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń, jest to duże i kosztowne zajęcie.
ZEC ma wysoką emisję , rozproszoną, głównie smog powoduje niska emisja w
gospodarstwach domowych. Inwestycja 44 mln zł do 2021 r.
Komendant Straży Miejskiej Tomasz Makrocki -w każdym roku przed okresem
grzewczym, Straż Miejska prowadzi kampanię nt. wypalania śmieci. W 2018 r. - 464
zgłoszenia przez mieszkańców wypalania zanieczyszczeń, nie wszystkie się potwierdzają.
Kampanie informacyjne nt. prawidłowego sposobu rozpalania w piecu. W 2018 – 18
mandatów, 2 wnioski do sądu i 2 sprawy skierowanie do policji. Zwiększenie ilości
strażników do kontroli- cała sekcja prewencji. W 2018 - 4 osoby przeszkolone na badanie
palenisk, jak pobierać próbki. Strażnicy mają czujniki wilgotności drewna powinno być
poniżej 20% na razie tylko informujemy i pouczamy. Firmy sprzedają opał niezgodny z
normami też tak jest. Monitorujemy o sprzęt do kontroli, ale do tej pory nie pojawił się taki
który by satysfakcjonował w 100%. Skuteczna metoda jest tylko jak strażnik wejdzie do
środka i sprawdzi czym było palone, dron tego nie załatwi. Monitorujemy nowinki
techniczne.
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Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska- akacja informacyjna przynosi efekty teraz
500 zgłoszeń, a w w 2015 r. tylko kilka.
Radny Antoni Hodak- są to działania pozytywne najbardziej efekty to ten program- niska
emisja może dało by się więcej.
ZEC – powinien objąć siecią kolejne obszary Zatorze i Piaski , gdzie są tradycyjne piece
węglowe. W ub. kadencji składał interpelację dot. uciepłowienia os. Piasków. Musi być 75
% zainteresowanych, żeby było to zyskowne dla spółki. Rozumie kwestie finansowe ale
warto pójść i ludzi zachęcić do tego. Obok innych programów, to trzeba więcej i
dynamicznie dążyć do przyłączania ludzi do sieci ZEC.
Radny Dariusz Cymerman- dziękuje za prezentację, wiele się dzieje, ale mieszkańcy
wyrażają zaniepokojenie bo przekroczenie normy PM10, czy są plany wyposażenia
przedszkoli w oczyszczacze powietrza. Z tego co Pani powiedziała, że te co są objęte
termomodernizacją to są, a co z pozostałymi.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz – walka ze smogiem w mieście trwa od paru lat,
nasze preferencje są coraz wyższe, działania prowadzone przez cały rok i długofalowo.
Problem narastał przez wiele lat.
Spółka ZEC - wiele przyłączy nie jest dla niej opłacalne ale zastanawiamy się jak duży
potencjał zanieczyszczeń można wyeliminować. Dlatego preferowane są budynki
wielolokalowe.
Jest zwolennikiem sieci na Piaskach niż na Zatorzu bo tam trudne warunki. ZEC bardziej
inwestował na Piaskach, a na Zatorzu bardziej rozwój sieci gazowniczej i tu
podziękowania dla gazowni bo wykonali nowy przycisk pod torami i była to trudna
inwestycja. Osiedle Dąbrowa tam też lepiej byłoby gazowe.
Oczyszczacze powietrza- chcemy ustalić większą liczbę mierników wraz z ZEC. Na razie
są 3, tam gdzie duże stężenie. Będziemy starali się oczyszczacze powietrza wprowadzić
ale na pewno nie w tym sezonie może 2019-2020, najpierw musimy wiedzieć gdzie są
podwyższone stężenia.
Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska- ograniczanie niskiej emisji w latach 20172018 1,5 mln zł , w 2018-19 - 800 tys.zł. Czy Prezydent opracowuje program z naszych
środków miejskich wymiany tych „kopciuchów”.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz- te „ kopciuchy” i świadomość osób to dwa
największe problemy. o 5 rano stężenie 80 %, a o godz. 9 to 250%. Ludzie mają takie
przyzwyczajenia i palą ścinkami i butelkami.
Teraz są 2 programy 1 rządowy, drugi ten co nam się ładnie sprawdza.
Nasze piece w ZGM muszą dostosować lokalne piece bo normy coraz ostrzejsze. To jest
kosztowne zadanie dla miasta.
Kiedy ZEC wykona do budynku komunalnego podłączenie to rozprowadzenie przyłączy
leży po stronie miasta.
Radna Aleksandra Stasiak- wszystkie działania są zasadne, ma pytanie programy
rządowe zostały zamrożone dla mieszkańców, może wystąpić do rządu o wsparcie tych
programów. Czy mieszkańcy mogą z nich korzystać.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Pietrowska -program rządowy- czyste
powietrze wstrzymane na 2 tygodnie bo są dostosowywane przepisy. Jednak ten program
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dość skomplikowany nie dot. tylko wymiany źródła ogrzewania'.
Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska- proponuje przyjęcie stanowiska
skierowanego do rządu i finansowania 50% dot. wymiany pieca dla mieszkańców.
Radna Monika Cieśla- z doniesień prasowych czyta, że UE nie chce finansować wymiany
pieców i dotować. Takie są doniesienia medialne, może rozszerzyć wniosek.
Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski- to dot. środków unijnych, ale mamy też środki
krajowe i też są spore więc wystąpić o to.
Zwrócił się do Prezydenta o przygotowanie takie stanowiska i na najbliższej sesji przyjąć.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz- program czyste powietrze i PONy realizowany
przez WFOŚiGW i każdy mieszkaniec może tam jechać i podpisać umowę. Ale u nas w
urzędzie realizowane jest przez wydział i ułatwienie dla mieszkańców bo mają pomoc przy
wypełnianiu dokumentów i rozliczania, jest to duże obciążenie Wydziału Ochrony
Środowiska.
Ad.3
Sprawy różne- nie było.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.05.
Protokółowała:
Monika Ludziejewska
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Przewodniczyła:
Bożenna Kozłowska

