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W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy 

3. Małgorzata Czapnik pracownik Urzędu Gminy 

4. Magdalena Ostalska pracownik Urzędu Gminy 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła 

obecność wszystkich członków Komisji czyli istnienie quorum i wobec tego uprawnienie 

Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła porządek 

posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi i innych zagadnień związanych z ochroną 

środowiska. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła 

głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji w głosowaniu 7 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 
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Punkt 3. 

Protokół Nr 22/2021 z dnia 8 lutego 2021 został wyłożony do wglądu oraz 

opublikowany w BIP. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu 7 głosami „za” 

został przyjęty. 

 
Punkt 4. 

Przystąpiono do kontroli gospodarki odpadami komunalnymi i innych zagadnień 

związanych z ochroną środowiska. 

W pierwszej kolejności przystąpiono do kontroli następującego zakresu zagadnień 

związanych z gospodarką odpadami komunalnymi tj.: 

- kontrola rezultatów z przeprowadzonej inspekcji w terenie; 

- kontrola weryfikacji ilości odpadów i masy odpadów; 

- kontrola prawidłowości przeprowadzenia zbiórki odpadów. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła się do Małgorzaty 

Czapnik o przedstawienie w tym zakresie informacji. 

Członkowie Komisji otrzymali materiał pomocniczy pt. „Zestawienie ilości odpadów za 

miesiące: styczeń, luty i marzec 2020 rok i 2021 rok”, który stanowi załącznik do protokołu. 

Małgorzata Czapnik stwierdziła, iż jak wynika z analizy ilość odpadów z  roku ubiegłego 

niewiele różni się od ilości z roku bieżącego: 

- odpady zmieszane utrzymują się na poziomie powyżej 100 ton 

- odpady z tektury i papieru – jest gwałtowny spadek – było 13 ton w 2020 roku, a są 3 tony,  

- opakowania z tworzyw sztucznych – było 25 ton, a teraz o 4 tony mniej tj. 21 ton 

- opakowania z metali – poziom nigdy nie był równy – utrzymuje się zwykle tendencja 

spadkowa 

- opakowania ze szkła – wzrost z 26 ton do ponad 31 ton 

- bioodpady – w ubiegłym roku nie było – w tym roku jest już 1,5 tony. 

Zaznaczyła, że odpady o kodzie 20 03 01 bezpośrednio po zbiórce trafiają na instalacje                   

w miejscowości Pukinin. Tam sporządzona zostaje karta przekazania odpadów, która 

wygenerowana jest w systemie BDO. W sprawie odpadów selektywnych oznajmiła, iż trafiają 

na teren firmy w miejscowości Ossowice, gdzie zostają zważone, wystawione jest przyjęcie 

zewnętrzne i następnie są wprowadzane do sytemu BDO – jako zwolnione z ewidencji odpadów 

komunalnych. Odpady selektywne są poddane dodatkowej segregacji - są rozdzielane na partie     

i doczyszczane. 
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Następnie Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż cena za odpady, według umowy, która 

obowiązuje z firmą BUDMAX od poprzedniego i do końca bieżącego roku wynosi za 1 Mg 

odpadów: 

- zmieszane – 1.070,28 zł 

- selektywne – 300,24 zł 

- PSZOK – 2.656,80 zł. 

W sprawie odpadów budowlanych – rozbiórkowych stwierdziła, że jest tutaj problem już 

drugi rok, gdyż jak wynika z analizy sprawozdań i zebranych informacji, nie zostanie też za 

2020 rok osiągnięty poziom. Odpady te (kod 17 09 04) trafiają na zakład komunalny                               

w Pukininie  i nie są poddane procesowi recyklingowemu lecz idą na składowanie. Są wstępne 

informację, że firma obsługująca Gminę Cielądz planuje rozszerzyć swoją działalność na 

uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie tych odpadów na terenie zakładu. 

Następnie Małgorzata Czapnik poinformowała o stanie zaległości według stanu na dzień 

19.03.2021 rok: 

- należność główna – 30.774,87 zł 

- odsetki – 4.805,64 zł. 

Wyjaśniła, iż kwota zaległości spowodowana jest brakiem możliwości ściągnięcia 

należności u stałych dłużników. Dodała, że za 2020 rok wystawione zostały 123 tytuły 

wykonawcze i 279 upomnień.   

Małgorzata Czapnik poinformowała, że jak wynika z ewidencji ludności liczba osób 

zameldowanych na terenie gminy Cielądz wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3.981osób,            

a ilość złożonych deklaracji – 1.084 i wynika z nich, że systemem gospodarki odpadami stałymi 

objętych jest 3.441 osób, a stawkę ryczałtową ustalono dla 26 właścicieli domków 

letniskowych. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła się z pytaniem, czy odbyła 

się w terenie kontrola w zakresie ilości odpadów. 

Małgorzata Czapnik odpowiedziała, iż kontrole się nie odbyły z uwagi na okres zimowy, ale 

są zaplanowane na przełom czerwca i lipca tego roku. 

Radny Grzegorz Stępniak zapytał dlaczego nie ma worków na papier. 

Małgorzata Czapnik wyjaśniła, że jeśli nie był wcześniej wystawiany taki worek, to dlatego 

prawdopodobnie, nie został dany. Można jednak takie worki odebrać z Urzędu.  

Małgorzata Czapnik wyjaśniając jeszcze kwestię kontroli ilości odpadów oznajmiła, iż                      

w zakresie ilości kontrola się odbyła. Poprosiła między innymi firmę o wgląd do dżipiesów                    

i trasy również zgadzają się. W terenie nie było natomiast możliwości jej przeprowadzenia. 
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Ponadto, aby można ją było przeprowadzić, to należy wypełnić procedurę np. wystosować 

zawiadomienie przedsiębiorcy, spotkać się w terenie z mieszkańcami.  

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła w imieniu całej komisji, że zgłaszają 

wniosek, by taka kontrola w terenie odbyła się. 

Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zwróciła się z zapytaniem z czego wynika różnica między 

ilością osób zameldowanych a zadeklarowanych. 

Małgorzata Czapnik wyjaśniła, iż ta sytuacja wynika min. z zameldowania studentów                    

w akademikach, czy innych osób wynajmujących mieszkania poza gminą. Zaznaczyła, że 

dokonywana jest między gminami weryfikacja w tym zakresie.  

Radny Sylwester Stefański zapytał o proces odbierania odpadów. 

Małgorzata Czapnik wyjaśniła, iż odpady zmieszane muszą bezpośrednio trafić na zakład 

komunalny w Pukininie. Zaznaczyła, że działa system monitoringu, więc można prześledzić 

trasę firmy. Na zakładzie jest sporządzana karta przyjęcia odpadu – generowana w systemie 

BDO, do którego Urząd Gminy ma podgląd. Następnie, przy wyjeździe też jest samochód 

ważony, a różnica to masa odpadów. Zwykle około 5 samochodów jest wysyłane w trasę,                     

w  tym 2 na odpady zmieszane, a 3 na selektywne (1 w trudnodostępne miejsca). 

Radny Sylwester Stefański poruszył jeszcze temat odpadów budowlano-rozbiórkowych.  

Małgorzata Czapnik wyjaśniła, iż w tym zakresie problemem są odpady wożone przez 

przedsiębiorstwa i firmy. Gmina za te odpady nie ponosi wydatków, ale one są wliczane do 

poziomów. 

Radny Jarosław Budek zapytał, czy wobec tego firma nie ma obowiązku uzyskiwania 

poziomów i kto będzie objęty karą za brak recyklingu. 

Małgorzata Czapnik stwierdziła, że ma taki obowiązek, ale tego Gmina nie może 

kontrolować, a karą objęta będzie Gmina. Dodała, że właśnie dlatego trwają prace nad 

rozwiązaniem tego problemu. 

Radny Jarosław Budek zapytał jak zweryfikować, że osoba która oddaje odpady na PSZOK 

jest mieszkańcem Gminy Cielądz. 

Sekretarz stwierdził, że jest możliwość weryfikacji, gdyż firma musi dać właścicielowi kartę 

przekazania odpadów. 

Radny Jarosław Budek na powyższe oznajmił, iż dostawca może powiedzieć, że są to 

odpady z terenu Gminy Cielądz, a faktycznie nie są i to jest nie do sprawdzenia. 

Sekretarz Gminy wyraził zdanie, że dla niego kontrola powinna dwa problemy rozwiązać tj. 

- poprawienie jakości segregacji u źródła – czyli u mieszkańca i tutaj należy skontrolować 

sposób segregacji śmieci 
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Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka oznajmiła, iż ma wiele głosów od mieszkańców, 

że nie wystawiają koszy, a tylko np. szkło. Sama widziała kiedyś, jak bardzo mało było 

wystawionych koszy, a worków z plastikiem czy szkłem też nie było tak bardzo dużo.  

 Sekretarz wystąpił z zapytaniem do Przewodniczącej czy sugeruje, że w trakcie zbioru jest 

jakiś dopływ odpadów z zewnątrz. Stwierdził, iż bez głębszej analizy tego nie jest w stanie na to 

odpowiedzieć, ale są dwa narzędzia do kontroli tej sprawy: BDO, czyli śledzenie samochodu, 

oraz faktem jest, że firma nie ma w tym żadnego interesu, gdyby takie sytuacje miały miejsce. 

Zaznaczył, że kontrola będzie jednak bardziej skierowana na sposób segregacji, gdyż za 

zmieszane płaci Gmina 1 tys. zł, a za segregowane 300 zł. Druga sprawa, która go niepokoi                     

i będzie analizowana to odpady, które nie trafiają na Pukinin, tylko do Ossowic, oraz temat 

odpadów budowlanych. 

Radny Jarosław Budek zaproponował, by termin kontroli zaplanować w okresie zbioru 

truskawek, gdyż wtedy zamieszkuje u nas dużo osób z Ukrainy i jest w tym czasie duży 

strumień odpadów zmieszanych. Jak ruszają prace sezonowe, to ludzi na wsiach jest dużo 

więcej i przez to więcej śmieci. 

Sekretarz Gminy zwrócił się do radnych, by przekazywali takie informacje do Urzędu 

Gminy. 

Następnie odbyła się dyskusja na temat podjęcia uchwały o odbiorze co dwa tygodnie 

odpadów stałych i podwyżką opłat za odpady. Poruszona też była kwestia artykułu w gazecie na 

temat gospodarki odpadami w Gminie. 

Radna Jadwiga Mantorska stwierdziła, że w Urzędzie Gminy w Cielądzu uchwały w sprawie 

śmieci mówią co innego, a co innego jest w praktyce. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odnosząc się do słów radnej zauważyła, że są 

przecież przeprowadzane kontrole i każda złotówka musi się zgadzać i nie widzi podstaw do 

twierdzenia, że są jakiekolwiek przekręty. 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka wyraziła, że jest coś chyba nie tak, że skoro jest 

przetarg i jest jakaś kwota, a raptem brakuje pieniędzy. Uważa, że trzeba robić tak, by nie było 

na styk. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podkreśliła, że trudno jest dokładnie przewidzieć, 

ile będzie śmieci. 

Radny Jarosław Budek zabrał głos i wyjaśnił, iż do ostatniego przetargu był ryczałt za 

odbiór śmieci i nieważne było, czy jest do odbioru 100 czy 200 ton i była ta sama stawka. Teraz 

przetarg określa tylko ile będzie płacone za tonę śmieci. Trzeba więc teraz robić wszystko, by 

tych ton śmieci było jak najmniej. 
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Radny Sylwester Stefański podsumował, że przepisy obecne są bardzo niekorzystne dla 

samorządów. 

Sekretarz zaznaczył, że samorządy protestują i jest opracowany jakiś projekt ustawy tzw. 

kaucyjnej. 

Małgorzata Czapnik wyjaśniła, iż system nie zbilansował się finansowo tylko jeden raz – za 

ubiegły rok. Stwierdziła, że BDO jest udogodnieniem, ale też są kłopoty z tego powodu. Dodała 

też, że nie można mieszkańcowi odmówić odbioru gabarytów.  

Radny Sylwester Stefański podkreślił, że trzeba oddawać jak najmniej odpadów. 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że powinno być więcej 

edukacji w zakresie prawidłowej segregacji śmieci i zaproponowała, by na zebrania wiejskie 

przyjeżdżał pracownik, by temat ten omawiać. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła, że przekazana została niedawno 

mieszkańcom informacja z instrukcją, jak segregować. 

Sekretarz Gminy Gminy wyraził zdanie, że trzeba wzmóc kontrole w zakresie segregacji                  

i będzie to zrobione. Może pójdzie informacja w teren i spowoduje to zmniejszenie ilości 

odpadów niesegregowanych, gdyż one rzutują zarówno na koszty jak i na poziomy. 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła wniosek, by mieszkańcy zostali 

wyposażeni w worki na makulaturę. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że jeśli mieszkaniec życzy sobie jakikolwiek worek, to firma 

wyposaża, ale jeśli nie ma takiej potrzeby, to niecelowe jest przekazywanie tym mieszkańcom, 

którzy nie potrzebują tego. 

Na powyższym zakończona została analiza pierwszej części kontroli. 

Komisja przystąpiła do II części kontroli tj. zagadnień związanych z ochroną środowiska                          

w zakresie realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej.  

Informacji w tym zakresie udzieliła Magdalena Ostalska. 

Poinformowała, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz został opracowany 

w 2016r. na lata 2016-2020 i przyjęty został uchwałą z dnia 23 sierpnia 2016r., i po drobnych 

zmianach uchwałą w dniu 28 czerwca 2017r. , która uchyliła tę poprzednią. Obowiązek PGN nie 

wynika wprost z jednego przepisu, ale jest regulowany przez szereg przepisów tj. 

- ustawą Prawo ochrony środowiska,  

− ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  

− ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

− ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne wraz z aktualnymi 

rozporządzeniami,  
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oraz innymi ustawami oraz rozporządzeniami wykonawczymi do nich.  

Przy opracowaniu PGN uwzględniono związane z tematyką dokumenty strategiczne (na 

poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym), polityki, konwencje, 

przepisy prawne, a także dostępne wytyczne. Interesariuszami niniejszego dokumentu są: 

Gmina Cielądz, fundacje  i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, szkoły podstawowe, 

producenci rolni, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, osoby 

fizyczne. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej sporządzony dla Gminy Cielądz ma pomóc                          

w wypełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie 

efektywności energetycznej. Posiadanie przez gminę pozytywnie zaopiniowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zaświadczeniem z dnia 

05.07.2018r.) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej daje dużą szansę na uzyskanie środków 

finansowych Unii Europejskiej na realizację zamierzonych inwestycji. 

Dokument ten określa cele polityki niskoemisyjnej do której w szczególności należą: 

 ograniczenie emisji niskiej, 

 wykorzystanie oraz wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych, 

 poprawa efektywności energetycznej poprzez redukcję zużycia energii finalnej. 

Opracowany przez gminę Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma za zadanie określić jej wizję 

rozwoju pod względem ochrony klimatu oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego. 

Zmniejszenie emisji powinno nastąpić w wyniku wdrożenia rozwiązań technologicznych, 

opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju i niosących ze sobą szereg korzyści                              

o charakterze gospodarczym czy ekonomicznym. 

W nawiązaniu do założeń realizowanych w ramach PGN w latach 2019 - 2020 i w roku 

bieżącym na terenie gminy Cielądz zrealizowano szereg zadań,  w tym inwestycyjnych, 

mających na celu redukcję niskiej emisji. Wiele zadań jest w fazie projektowej. 

Następnie Magdalena Ostalska omówiła poszczególne działania mające na celu wykonanie 

założeń przedmiotowego planu z podziałem na poszczególne źródła emisji: 

1)  Prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej 

2) Oświetlenie uliczne - wymiana oświetlenia na elektryczne o niskim poborze prądu: 

3) Transport publiczny – drogi 

4) Odnawialne źródła energii - montaż instalacji fotowoltaicznych 

5) Infrastruktura elektroenergetyczna. 

W zakresie zadań: prace termo modernizacyjne wymieniła następujące inwestycje 

 Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Sierzchowach o powierzchni 469,3 m2 

– zadanie wykonane 



8 

 

 Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach - Jest 

Umowa z Województwem Łódzkim z dnia 20.07.2020r. w ramach Programu RPO Woj. 

Łódzkiego na lata 2014 - 2020; inwestycja będzie wymagała zaangażowania środków w 

wielkości 593 844,00zł (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych). 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszczynie; modernizacja zewnętrzna budynku OSP - umowa 

grantowa ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” na podstawie 

ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego prze 

społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;  

 Wniosek KGW w Sanogoszczy – wymiana pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły 

w Sanogoszczy -  przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedsięwzięcie 

znalazło się na liście operacji wybranych do realizacji w dniu 12.09.2019 r. na  

posiedzeniu Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów;  

 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – wniosek złożony do 

WFOŚiGW w Łodzi w dniu 24.02.2021r. – ponowna ocena. 

W zakresie oświetlenia uliczne przedstawiła następujące zdania: 

 Realizacja ciągu oświetlenia ulicznego w Ossowicach z zastosowaniem opraw typu LED. 

 Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego                                           

z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz 

– Umowa z Województwem Łódzkim z dnia 10.02.2021r. w ramach Programu RPO Woj. 

Łódzkiego na lata 2014 - 2020; inwestycja będzie wymagała zaangażowania środków                  

w wielkości 1 852 503,05 zł, (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych). 

 Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym – 14 sztuk na energooszczędne i niskoemisyjne – 

Gortatowice; w ramach funduszu sołeckiego; 

 Projekt oświetlenia ulicznego na energooszczędne i niskoemisyjne w Niemgłowach;                     

w ramach funduszu sołeckiego; 

W zakresie inwestycji drogowych Magdalena Ostalska wymieniła następujące zadania: 

- Kuczyzna  

- „Przebudowa drogi gminnej nr 113053E Ossowice – Cielądz gm. Cielądz na działce 

ewidencyjnej 207; km od 0+000 do 1+954”; 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 13052E Łaszczyn gm. Cielądz na działkach 153, 176, 169, 

317, 360; km od 0+000 do 2+237.65 
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- tzw. betonówki:  o łącznej długości ok. 1,5 km. 

- Przebudowa odcinka drogi Mała Wieś – Wisówka o długości 830 m  

W zakresie odnawialnych źródeł energii tj.  montaż instalacji fotowoltaicznych wymieniła: 

 Dostawa i montaż mikro instalacji o mocy 22,8 kW dla produkcji energii odnawialnej na 

potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu. – ostatni etap inwestycji – wniosek                   

o przyłączenie do sieci PGE. 

 Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14.7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na 

potrzeby budynku UG Cielądz – wniosek złożono w dniu 21.09.2020r. w siedzibie 

WFOŚiGW w Łodzi. 

 Farmy fotowoltaiczne na terenie gminy Cielądz w sektorze prywatny o łącznej mocy ok. 

20MW na podstawie wydanych decyzji środowiskowych (Komorów, Łaszczyn, 

Brzozówka, Gortatowice, Stolniki, Ossowice, Kuczyzna). 

Ostatni dział to infrastruktura elektroenergetyczna i zrealizowane projekty to: 

 Stacja LNG przy Szkole Podstawowej w Cielądzu, w celu zmiany sposobu zasilania 

budynku szkoły oraz towarzyszących w ciepło.  

 Decyzja znak: SRL.6220.7.2020.MO z dnia 05.02.2021r. dla Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą                 

w miejscowości Cielądz dz. nr 261, gm. Cielądz, woj. łódzkie – będąca źródłem dostaw 

gazu LNG; kolejny etap budowa gazociągu. 

Obydwie inwestycję objęte są umowami dzierżawy z Gminą Cielądz, obowiązującymi do 2023r. 

oraz 2030r. (300m2/2500m2). 

Następnie Magdalena Ostalska poinformowała o uchwale sejmiku województwa 

Łódzkiego, która dotyczy ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw tzw. uchwała antysmogowa. Zaznaczyła, że dopuszczono możliwość eksploatacji 

kotłów spełniających wymagania klasy 5, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., 

do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia, dla kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”, 

których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 

2023 r., dla kotłów klasy 3 lub 4 - do 1 stycznia 2027 r.,dla kominków i pieców, których 

eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany lub dostosowania 

instalacji do 1 stycznia 2025 r.  

Kolejną nowością, z którą zapoznała Magdalena Ostalska członków Komisji dotyczyła 

tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgodnie z przepisami od lipca bieżącego 

roku wszyscy właściciele domów i mieszkań będą musieli złożyć deklarację o sposobie 
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ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody pod groźbą grzywny do 5 tys. zł, którą trzeba 

złożyć do Urzędu Gminy.  Będzie na to 12 miesięcy od uruchomienia rządowego systemu, 

którego projektowanie już trwa. 

Na powyższym zakończona została analiza niniejszego tematu. 

 

Punkt. 5. 

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy: 

Radny Adam Michalak zapytał kiedy jest planowane rozprowadzenie sieci gazowej do 

mieszkańców. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż jest już gotowy projekt sieci 

przesyłowej. Urząd wydał zgodę na umieszczenie urządzeń w drogach gminnych. Inwestycja 

ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a skończyć w przyszłym roku. Uważa, że należy spotkać 

się z mieszkańcami, by zachęcić ich do przyłączania się do sieci. Nowe przyłącze wraz                            

z wymianą kotła to koszt około 20 tys. zł. Wyraził zdanie, że projekt ten nie uda się, gdy nie 

będzie stworzony gminny program. Może bowiem być tak, że jest sieć szkieletowa, a brak 

będzie przyłączy. Należy na tych spotkaniach przedstawić temat – jak zachęcić, by te źródła 

ciepła były zmienione. 

Ewa Kwiatkowska-Kielan stwierdziła, że dużo osób zgłasza się z pytaniami na temat 

możliwych form pomocy. Wie, że w Gminie Czerniewice jest zorganizowana taka pomoc dla 

mieszkańców. 

Sekretarz Gminy zwrócił uwagę, że funkcjonuje program „Czyste powietrze”                             

i prawdopodobnie będzie podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem na temat 

wydawania zaświadczeń energetycznych o dochodach dla osób ubiegających się o pomoc z tego 

programu. Problemem jest jednak odległość i dojazd mieszkańca do Łodzi z dokumentami.  

Stwierdził też, że mogą też być problemy kadrowe związane z obsługą programów. Przy 

obecnej obsadzie kadrowej dodatkowych elementów nie da się realizować.  

Odbyła się dyskusja na temat sytuacji kadrowej w Urzędzie Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy już  realizowane są 

zadania z funduszu sołeckiego tj. tabliczki z numerami czy są już zamówione. 

Sekretarz poprosił, by skontaktować się w tej sprawie z pracownikiem od zamówień 

publicznych. 

Radny Sylwester Stefański zgłosił wniosek o tabliczkę z napisem „zakaz wyrzucania 

śmieci”. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka też zgłosiła takie 

zapotrzebowanie. Ponadto zapytała jak wygląda sytuacja w sprawie lamp oświetleniowych. 
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Sekretarz poinformował, iż projekt obejmuje całą gminę i zawiera takie elementy: 

wymianę oświetlenia, dogęszczenie w ramach istniejącej linii oświetleniowej oraz 

doprojektowanie i wykonanie nowych sieci.  Stwierdził, że zanim będzie ogłoszony przetarg, 

wykonywana jest tzw. powtórna inwentaryzacja, czyli wykaz potrzeb. Jak będzie stwierdzone 

ile będzie kosztowała wymiana i zagęszczenie, to będzie dopiero ustalane gdzie będą 

projektowane nowe elementy. Na pewno muszą być uwzględnione takie miejsca jak: teren parku 

i przed Urzędem, doga do Herco, III etap w Ossowicach oraz gdzie są już projekty z funduszu 

sołeckiego.  

Radny Jarosław Budek zgłosił problem z brakiem światłowodów do niektórych posesji – 

w jaki sposób mają mieszkańcy sobie ten temat załatwić. Mają nieraz już umowę, a nie ma 

przyłącza. 

Sekretarz wyjaśnił, że podłączenie światłowodu robi firma, która robiła sieć – jest jej 

właścicielem,  i głównie u nas jest to ITV Media Łowicz. Druga firma, która jest na etapie 

budowy to firma Nextera. Jest jednak problem z ITV Medią. Obiecali, że gdy zrealizują pewne 

rzeczy na terenie łowickim, to skończą u nas. Stwierdził też, że Gmina nie ma za bardzo 

wpływu na firmę w tym zakresie. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku obrad. 

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:40.  
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Bogusława Kobacka 
 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


