
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 36/2018
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 stycznia 2018 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek

Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

I. Program posiedzenia.

1 .Analiza stanu czystości powietrza w gminie wraz z gminami ościennymi -
stan obecny + wizja jego poprawy

2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

II. Przebieg posiedzenia

Po przywitaniu przybyłych gości i Radnych temat analizy powietrza zgodnie z otrzymaną 

pisemną informacją przedstawił pan Adrian Zimerman. Na podstawie tej informacji

jest nasze powietrze. Wszystkie zagadnienia związane z ochroną powietrza w naszej Gminie 

są ujęte w uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego Nr. XXXIV/417/2013 z dnia 25 

października 2013 roku. W tym to dokumencie stwierdzone są również ponadnormatywne 

poziomy pyłu zawieszonego PM 10 , PM 2, 5 oraz benzo(a)pirenu w otaczającym nas 

powietrzu. Ten rakotwórczy benzo(a)piren (BaP) to węglowodór aromatyczny powstający 

podczas spalania paliw stałych w niskich temperaturach. Jego głównym źródłem są 

gospodarstwa domowe używające „kopciuchów” -  pozaklasowych kotłów na węgiel 

i drewno. Temat coraz gorszego powietrza coraz częściej wraca w audycjach i dyskusjach 

telewizyjnych. Natomiast oceną, jakości naszego powietrza dokonuje Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska zgodnie z art.89 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska wykorzystując 

pomiary w rozstawionych Stacjach Pomiarowo -Monitorujących Jednakże w związku 

z coraz częstszymi przypadkami przekroczeń dopuszczalnych norm brakuje nam w gminie 

bliższych instytucji/podmiotów zajmującymi się tymi zagadnieniami oddolnie. Rządowe 

programy napisane i wprowadzone do obiegu publicznego są dość odległe od naszej 

rzeczywistości. Wypracowane w prowadzonej dyskusji uwagi na powyższy temat to zdążyć 

z uświadomieniem społeczeństwa ze czyste powietrze w bardzo dużej mierze zależy od nas 

samych mieszkańców-, więc istniejące przypadki niedopuszczalnego spalania śmieci i złej,

członkowie komisji w dość ogólnym zakresie zostali poinformowani o skali zjawiska, jakim



jakości węgla zgłaszać należy służbom do tego powołanym. Należy również zrealizować 

w Gminie więcej prelekcji pogadanek przez pracowników służb kominiarskich i Straży 

Miejskiej.

III. Podjęto następujące wnioski.

1. Prosimy o zaapelowanie poprzez sieć Szkół i Przedszkoli o zrealizowanie 

prelekcji/ pogadanek związanych z Ochroną Powietrza przez pracowników 

służb kominiarskich i Straży Miejskiej.

2. Prosimy o zwrócenie się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

o zwiększenie wsparcia finansowego - zwrotu dla gospodarstw 

modernizujących swoje kotłownie.

3. Zaapelować do mieszkańców poprzez ulotki i informacje o konieczności 

przejścia na opalanie gazowe lub inne ekologiczne paleniska.

IV. Program następnego posiedzenia

1. Analiza zgłaszanych potrzeb oraz ich wykonanie od początku kadencji 

(mieszkania socjalne w gminie).

V. Program posiedzenia.

1. Analiza zgłaszanych potrzeb oraz ich wykonanie od początku kadencji 

(mieszkania socjalne w gminie).

A -  Boiska sportowe w gminie -  utrzymanie i infrastruktury LKS Korona Krępna 

omówienie stanu bieżącego w oparciu o dokonana ekspertyzę 

B - Oględziny zrealizowanej inwestycji w Krępnej pod nazwą „Budowa budynku 

Wielofunkcyjnego” -  Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z 

adaptacją na cele mieszkalne -Poprawa warunków życia mieszkańców. Poprawa 

warunków uprawiania sportu oraz rozbudowa zasobów mieszkalnych

2. Sprawy bieżące

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie.



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

ILoi-SdU.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Józef Wilczek -  Przewodniczący

2) Schweda Ewa - Wiceprzewodnicząca

3) Adamski Piotr

4) Hankus Mirosław

5) Kuska Jan

6) Mikitiuk Witold

7) Wenio Stanisław

Protokołował/a:


