Protokół

z posiedzenia Komisj i Gospodaľki Komunalnej, .
Planu Przestrzennego i ochľony Srodowiska RMZ
z dnia 16 paźdzíernika2017 r.
Stan Komisji

GKPPioŚ -

obecnych

8 ľadnych

-

5 ľadnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego pľotokołu'

Poľządek posiedzenia:

l.

Spľawy oľganizacyjne:

a.
b.
c.
2'
3.

otwaľcieposiedzenia;
Stwieľdzeniepľawomocnościobrad;
Pľzedstawięnie poľządku obrad.

Przygotowanie spółek miejskich do sezonu zimowego.
Przedstawienie informacji dotyczących działań w zakresie ochrony powietrza celem ogľaniczenia niskiej
emisji.

4.
5.
Ad

Realizacja planów inwestycji drogowych w okresie III kwartałów 2017 r.
Zamknięcie obľad.

1.

W dniu 16 października 2017 r' o godz.17'00 w Centrum Kultury w Żyrardowie odbyło się
posiedzenie Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu Pľzestrzennego i ochľony Śľodowiska RMŻ.
Posiedzenie otworzył i popľowadził Pan Ryszard Mirgos, Pľzewodniczący Komisji Gospodaľki

Komunalnej, P|anu Pľzestľzennego i ochľony Środowiska RMŻ. Powitał uczestników spotkania
i przedstawił zaproszonych gości.

Ad 2.
Infoľmacje doĘcące pľzygotowań Przedsiębiorstwa Gospodaľki Komunalnej do okľesu
zimowego pľzedstawił Pan Jerzy Lenczewski, Zastępca Kieľownika w Zakładzie oczyszczania Miasta.

Mówił o spľzęcie, którym dysponuje PGK, o pľrygotowaniu pracowników i sposobie ich działania
w okresie zimowym. Wspominał ľównież o pľaktycznych aspektach wykonywania pľac w ľamach akcji

zimowej oraz o kwestiach finansowych.

W toku dyskusji radni i obecni gościedociękali m.in. czy widoczny jest wpływ soli używanej
do posypywania ulic na zielen miejską, na jaki czas rozpisany był przetarg,jak również czy PGK
otrzymuje śľodkiza gotowośó do podjęcia działania.

o

pľzygotowaniach do zimy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej mówił Pan Jan Kalman,

Prezes PEC. Wiele miejsca poświęciłmożliwemu do po4rskania węgla i jego jakości,a także

o

zgromadzonych jego zapasach. Wspominał ľównież o ľemontach

i

modeľnizacjach miejskiej

ciepłowni, atakże o innych przedsiębranych pľacach.
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W toku dyskusji radni dociekali, ile węgla średnio zużywane jest w okľesie zimowym oraz jak
układa się współpľaca PEC-u z Geotermią Mazowiecką.

Äd 3.
Infoľmacje pľzedstawiła Pani Dagmara Pociech

z

'YĺIydziałuGospodarki Komunalnej

i ochľony Śľodowiska. Mówiła o pochodzeniu niskiej emisji oraz o możliwościach jej zmniejszenia,
atakŻe o działaniach podjęfych w ľoku 2017 celem zmniejszenia niskiej emisji. Głos zabrał również

Pan Jan Kalman, Pľezes Przedsiębiorstwa Eneľgetyki Cieplnej, który uzupełniłprzedstawione
infoľmacje, a także wspomniał o budynkach, któľe są w tľakcie przyłączania do miejskiej sieci
ciepłowniczej,

c4

o innych prowadzonych pľacach.

W toku dyskusji ľadni i zainteľesowani gościedopytywali o możliwościwymiany pieców
grzewczych dla mieszkańców miasta,

a także o zainteresowanie mieszkańców tego rodzaju akcją,

rozwaŻano również możliwośózapewnienia dostępu do miejskiej sieci ciepłowniczej

w budynkaclr

jednorodzinnych. Dociekano' jakie możliwościmają urzędnicy i stľażnicy miejscy w zakľesie kontroli
mateľiałów, którymi mieszkańcy palą w piecach. Wyrażono ľównież zainteresowanieliczbą budynków

komunalnych, któľe korąlstają z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ad 4.
Infoľmacje przedstawił Pan Jerzy Jelinek

o

zakoÍrczonych,

z

Wydziału Inwesýcji. Mówił zarówno

jak i o trwających inwesĘcjach drogowych. W toku dyskusji ľadni dociekali, jak

będzie wyglądała realizacja kolejnych inwesýcji w ľamach obowiązującego pľogramu drogowego,
atakże kiedy będzie pľzygotowywany nowy pľogľam drogowy.

Ad 5.
Pan Ryszard Mirgos, Przęwodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego

i ochľony Środowiska RMŻ, podziękował uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął
obľady.

Przewodniczący
Komisj i Gospodarki Komunalnej, Planu
Pľzestrzennego i ochľony Środowiska RMŻ

Miľgos
Protokół sporządziła: Dorota Rdest
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