Protokół Nr V/ 2019
z V posiedzenia Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 26 września 2019 roku
w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

1. Otwarcie sesji.
V sesja Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się w dniu 26 września 2019 roku o
godz. 1007 w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Posiedzenie otworzył
i obradom przewodniczył, Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne Leszek
Majewicz.
2. Stwierdzenie quorum radnych.
Przystąpiono do realizacji części porządku obrad, gdzie Przewodniczący Leszek Majewicz
oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych
(nieobecna usprawiedliwiona Elżbieta Biniek).
(Lista obecności radnych i gości stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu)
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum radnych
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27.06.2019
5. Informacja Specjalisty d/s Ochrony Środowiska UGTP - Pana MARKA RATAJCZAKA w
sprawie " Działania antysmogowe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne / formy działania,
dotychczasowe efekty, podmioty zaangażowane, skala zjawiska, perspektywy na
przyszłość/"
6. Sprawozdanie finansowe z organizacji II BALU SENIOROW i ocena tej imprezy
7. Wolne glosy i wnioski
8. Zakończenie Sesji
(porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Nikt z radnych nie zgłosił wniosku o zmianę proponowanego porządku, który jednogłośnie
przyjęto.
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4. Przyjęcie protokołu z sesji 27.06.2019r.
(projekt protokołu nr IV/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła ww. protokół.
5. Informacja specjalisty d/s Ochrony Środowiska UGTP w sprawie " Działania
antysmogowe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne / formy działania, dotychczasowe
efekty, podmioty zaangażowane, skala zjawiska, perspektywy na przyszłość/"
Specjalista d/s Ochrony Środowiska Urzędu Gminy wprowadził radnych w temat, przybliżając
definicję smogu, jako zjawiska atmosferycznego powstałego w wyniku wymieszania się mgły
z dymem i spalinami.
Zanieczyszczenia tworzące smog mają wiele źródeł, jednak większość z nich powstaje w
różnego rodzaju procesach spalania. Są one częścią tzw. niskiej

emisji, czyli emisji

zanieczyszczeń na wysokości do 40 m.
Największy problem stanowią instalacje grzewcze, tzw. kopciuchy, czyli kotły niskiej klasy.
Ponadto częstą praktyką w polskich domach jest nie tylko korzystanie z kiepskiej jakości
paliwa, ale również spalanie odpadów komunalnych w prywatnych piecach.
Niezależnie od rodzaju emitowanego zanieczyszczenia, wśród wszystkich badanych
procesów spalania poza przemysłem, głównym źródłem okazywały się właśnie gospodarstwa
domowe. Równie istotne źródła smogu to m.in. transport drogowy (emisja liniowa).
W Gminie Tarnowo Podgórne Od 3 lat stosowany jest monitoring lokalny
Gmina zakupiła certyfikowane urządzenie do pomiaru pyłu PM-10 i PM-2,5 o nazwie
pyłomierz automatyczny APM-2, w celu monitorowania jakości powietrza.
Pomiar wykonywany przez Urząd nie jest ujęty w krajowy monitoringu jakości powietrza,
stanowi on wyłącznie pomiar lokalny służący wyznaczeniu miejscowej oceny stanu powietrza
w zakresie pyłów PM-10 i PM-2,5. Prowadzony pomiar wykonywany jest zgodnie z
obowiązującymi normami w naszym kraju.
W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:
·

poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)

·

poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)

·

poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)
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Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie
wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na
powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest
sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej
zostać w domu, szczególnie osoby chore.
Unia Europejska ustaliła dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 jedynie poziom dopuszczalny,
odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 25 µg/m3 (średni-roczny).
Kontynuując, specjalista d/s Ochrony Środowiska Urzędu Gminy zapoznał obecnych z
wykazem najbardziej skażonych miast w Polsce oraz poinformował o programach
pomocowych, z których można w Gminie Tarnowo Podgórne skorzystać.
W ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, dnia 21 maja
2019r. Rada Gminy stosowną uchwałę, określając zasady udzielania dotacji na finansowanie
(lub dofinansowanie) kosztów wymiany systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych i
lokalach mieszkalnych w naszej Gminie.
Dotację (po złożeniu wniosku) może otrzymać wyłącznie na sfinansowanie bądź
dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania lub/i na przyłączenie
do sieci gazowej.
Dotacja może być udzielona w wysokości 80% kosztów zadania, jednak nie może przekroczyć
limitu 6 000 zł brutto bez względu na wysokość dochodów lub w wyższej wysokości w
przypadku, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym wynosi:
1)

Od 900 do 1 600 zł brutto- wysokość dotacji 85% wartości zadania nie więcej niż 7 500

zł wydatków brutto
2)

Poniżej 900 zł brutto- wysokość dotacji 90% wartości zadania nie więcej niż 9 000 zł

wydatków brutto
Dotacja nie może być przeznaczona na refundację już poniesionych wydatków.
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W przypadku jednoczesnego skorzystania z dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie
kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy
Tarnowo Podgórne oraz dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii,
ustalono także dodatkową kwotę dotacji, możliwą do rozliczenia w ramach poniesionych
kosztów, w wysokości łącznej 20% kwoty dofinansowania wynikającej z określonych limitów.
W przypadku chęci skorzystania z dotacji dodatkowej należy złożyć wniosek i rozliczenie na:
- udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródła
ciepła
- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych
Wnioski o udzielenie dodatkowej dotacji można jednak złożyć dopiero po uruchomieniu naboru
wniosków na fotowoltaikę
Program dofinansowania do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, finansowanym przez
Gminę – w tegorocznym budżecie na dofinansowanie zakupu i montażu ogniw
fotowoltaicznych w ramach Gminnego Programu zabezpieczone zostało 600 tys. zł.
Oprócz wymienionych gminnych programów, można skorzystać z Rządowego Programu
Czyste Powietrze. Program dedykowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych – mogą
się oni ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.
Program Priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu
energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej
i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego,
dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez
osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy
na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.
Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i
innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie docieplenia istniejących domów
jednorodzinnych jest demontaż starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe/zakup
i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu priorytetowego. W

4

przypadku, gdy w domu istnieje już źródło ciepła, spełniające wymagania programu, a budynek
został wybudowany przed 2003 rokiem, możliwe jest uzyskanie dofinansowania również na
pozostałe elementy termomodernizacji, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien,
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej oraz wentylacji.
Ponadto możliwe jest dofinansowanie (wyłącznie w formie nisko oprocentowanej pożyczki)
na wykonanie instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych.
Po krótkiej dyskusji nad ww., zakończono realizację punktu 5.
6. Sprawozdanie finansowe z organizacji II BALU SENIOROW i ocena tej imprezy
Przewodniczący Rady Leszek Majewicz odczytał sprawozdanie finansowe z organizacji II Balu
Seniorów. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
Powyższe zostało podsumowane pozytywnie.
7. Wolne glosy i wnioski
Radni poruszyli następujące tematy:
- możliwości prenumeraty ogólnopolskiego dwumiesięcznika pn.: „Głos Seniora” – powyższe
zostanie zweryfikowane;
- terminu szczepień przeciwko grypie dla seniorów;
- rozliczania za organizowane przez Koła wyjazdy;
- przeniesienia terminu zorganizowania nasadzeń drzewek, na rok przyszły;
- korzystania z internetowych portali dedykowanych seniorom, gdzie znajdują się liczne
propozycje do wykorzystania.
Ryszard Janowicz poinformował, iż w Baranowie – 3 sierpnia br. – z uwagi na wypowiedzenie
złożone przez Zarząd, rozwiązany został dotychczasowy Klub Seniora. W związku z tym
dotychczasowi członkowie wydali deklaracje przystąpienia do nowego Koła. Wybrano nowy 7
– osobowy Zarząd na którego czele stoi Przewodnicząca p. Bożena Strojna. Aktualnie koło
liczy 62 członków, a niewykorzystane środki finansowe przechodzą na „nowe Koło”.
Przewodniczący nawiązał do organizowanego corocznie wyjazdu na warsztaty szkoleniowe
dla seniorów, które odbędą się w dniach 4-6 października br., prosząc o ewentualne zgłaszanie
się zainteresowanych – chętnych nie było.
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W czasie dyskusji radnych, na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzi udzielała obecna w
posiedzeniu I z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat.
8. Zakończenie Sesji
Przewodniczący przypomniał o terminie kolejnego posiedzenia które odbędzie się dnia 12
grudnia br. o godz. 1000 w salce 21 budynek C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, a następnie
poprosił o przygotowanie na kolejną sesję propozycji do planu pracy Rady Seniorów na 2020r.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący RS Leszek Majewicz o godz. 1215 zamknął
posiedzenie Rady Seniorów.
Przewodniczący Rady Seniorów
/-/Leszek Majewicz

Protokołowała:
Beata Kontusz-Iwańczuk
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