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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2021r.
Obrady rozpoczęto o godz. 07:15, a zakończono o godz. 08:00.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
· Rzepczyński Jan,
· Kaźmierczak Stanisław,
· Nawrot Romuald,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oraz przedstawiciel Urzędu:
· Wioleta Ratajczak – Referent ds. ochrony środowiska

Przewodniczący Komisji poinformował, że przedmiotem obrad będzie przedstawienie i

omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych

budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.

Wioleta Ratajczak omówiła projekt niniejszej uchwały.

Celem Uchwały Nr XI/72/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 lipca 2019 r. była poprawa

efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców

i kotłowni węglowych. a w konsekwencji poprawa jakości powietrza atmosferycznego w

Gminie Dolsk. Zgodnie z art.403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska, w powyższej uchwale określone zostały zasady udzielenia dotacji celowej, tryb

postępowania w sprawie jej udzielenia oraz sposób jej rozliczenia. Dotacja celowa udzielana

jest na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany istniejącego pieca lub kotła o niskiej

sprawności energetycznej na proekologiczne źródła ciepła: piec elektryczny, kocioł gazowy,

kocioł automatyczny opalany paliwem stałym posiadający certyfikat zgodności z normą PN-

EN 303-5:2012. W technologiach proekologicznych służących do ogrzewania budynków

swoje zastosowanie posiadają także obecnie pompy ciepła. To ekologiczne źródło czystej,

zielonej energii. Wprowadzenie zatem tego typu rozwiązania przy wymianie pieca lub kotła o

niskiej sprawności energetycznej jest w pełni uzasadnione jako jeden z wariantów branych

pod uwagę przy udzieleniu dotacji. Projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania do

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi w Warszawie.



Radny S. Kaźmierski – ile osób w roku obecnym skorzystało z dotacji?

W. Ratajczak – 18 osób.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad

zaakceptowaniem projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Jan Rzepczyński – za

2. Stanisław Kaźmierski – za

3. Romuald Nawrot– za

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Przewodniczący Komisji

       Rzepczyński Jan

   Protokolant

Julia Kotkowiak


