PROTOKÓŁ NR 5/2015
z posiedzenia

KOMISJI OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA
Rady Miejskiej w Radomiu
z dniu 26 czerwca 2015r.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu Nr 4 Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi
gospodarki odpadami komunalnymi- druk Nr 71,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
pn.”Likwidacja niskiej emisji – wymiana systemów ogrzewania węglowego na
ekologiczne źródła ciepła na terenie miasta Radomia- druk Nr 74.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy różne.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji i zaproszeni Goście w/g listy
obecności, która stanowi załącznik do protokółu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Kazimierz Woźniak –
Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków Komisji oraz
zaproszonych gości..
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
który został przyjęty jednogłośnie.
Protokołu Nr 4 Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. pkt 2. W tym punkcie Przewodniczący Komisji Kazimierz Woźniak udzielił
głosu obecnej na posiedzeniu Pani Grażynie Krugły - Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa UM, która zreferowała projekt uchwały zawarty na druku
Nr 71 w sprawie:
podziału Gminy na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami
komunalnymi. Poinformowała, że dokonując podziału miasta Radomia na sektory
wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz
obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości.
Przewodniczący otworzył dyskusję. W czasie dyskusji nie zgłoszono żądnych uwag
do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym projekt uchwały na druku nr 71 został poddany pod głosowanie przyjęto jednogłośnie – opinia pozytywna. Opinia nr 6 stanowi załącznik do
protokołu.

Następnie Komisja zaopiniowała projekt uchwały zawarty na druku Nr 74 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW . Pani Grażyna Krugły
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że względu
na znaczne przekroczenia norm powietrza na terenie miasta Radomia zostały
opracowane i przyjęte przez właściwe organy związane z ochroną powietrza
programy. Zgodnie z zapisami w tych programach pożądany efekt redukcji emisji
powierzchniowej zostanie osiągnięty przez wymianę sposobu ogrzewania lokali
opalanych paliwem stałym na ogrzewanie niskoemisyjne. Z tych programów wynika,
że na terenie miasta Radomia należy zlikwidować ok. 3900 źródeł węglowych,
co spowoduje, że spalana w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie
wyeliminowane 10.500 Mg/rok węgla. W ramach programu „KAWKA” Gmina Miasta
Radomia może pozyskać w 2015 roku środki z NFOŚiGW w formie dotacji w
wysokości 848 850 zł oraz pożyczkę tej samej wysokości tj. 848 850 zł, co stanowi
90% planowanego przedsięwzięcia. Pozostała kwota w wysokości 188 633 złotych
czyli 10% kosztów zadania stanowią środki własne uwzględnione w budżecie Gminy
Miasta Radomia na 2015 rok. Łączny koszt zadania to 1 886 333 zł.– projekt
uchwał na druku nr 74 radni przyjęli jednogłośnie – opinia pozytywna.
O p i n i a Nr 6 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby kolejne posiedzenie Komisji odbyło się
dnia 9 lipca 2015 roku. Radni ustalili, że na najbliższe posiedzenie należy zaprosić
Prezesa Wodociągów Miejskich Pana Leszka Trzeciaka, Dyrektora MPU Pana
Tomasza Gęsiaka i Dyrektora MZDiK Pana Kamila Tkaczyka.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji Kazimierz Woźniak
podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak

Protokołowała
Maryla Rybińska

