
Protok61 n r  112018 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 lutego 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sif w Urzfdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinfonnowala, te w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych (nieobecna radna Gabriela Ksi@yk; lista 
obecno4ci- zalqanik n r  I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja mote obradowab. W 
~osiedzeniu Komisii uczestniczyli r6wniet Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska Rolnictwa i 
LSnictwa ( ~ S ~ i ~ j ~ a t a n y n a  ~ z m y i  oraz Kierownik Referatu ~ r ~ a n i z a c i j n o  - Prawnego i Obstugi 
Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpiiski. (list9 obecndci- zalqanik n r  2). 

Przewodniczqca Komkji Jolanta Kacmrska  
Przedstawila nastqpujqcy poqdek posiedzenia Komisji: 

I. Kontrola dofinansowania wymiany system6w grzewczych na systemy proekologicme na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

1. Cel i zamierzenia merytorycme programu dofinansowania do wymiany piecbw. 
2. Kontrola regulaminu pnyznawania dofinansowania do wymiany piecbw. 
3. Kontrola zawieranych um6w. 
4. Wsparcie programu poprzez aplikowanie o Srodki zewnqtrme. 
11. Sprawy r6h1e. 

Do przedstawionego poqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono ladnych uwag. Poqdek zostal 
przyjetr. 

1. 
Cel i zamienenia merytoryane programu dofinansowania do wymiany piec6w. 

Kierownik OSR~L Katarryna Sunyt 
,,Podstawowym celem jest ograniczenie zanieczyszczeh emitowanych do powiebza zwiqzanych 
z indywidualnymi h6dtami ogrzewania, czyli wszystkie hbdla niskiej emisji, nasze piece 
indywidualne grzewcze w domach. Plan jest taki aby wyeliminowat tzw. ,$mieciuchy" czyli te piece 
w kt6rych sq ruszta stale, ewentualnie w tych nowszych typach kotlbw z msztami awaryjnymi do 
ktbrych w rzeczywistoSci motna wrzuciC wszystko zaczynajqc cd wqgla, paliwach stalych niskiej 
jakoSci kohcqc na odpadach. &by ograniczyb te hbdla zanieczyszczeh gmina Miasto i Gmina 
Semk podj@a uchwalq w zakresie zasad wymiany system6w grzewczych na systemy proekologicme 
i stalo siq to 30 czerwca 2014 ze zmianq w lipcu 2015 r. Gl6wnym zatoteniem uchwaly jest aby 
dofinansowat wymianq tych system6w grzewczych, ktbre najbardziej zanieczyszczajq Srodowisko. 
Z dofinansowania mogly skorzystaC zar6wno osoby fizycme, wsp6lnoty mieszkaniowe, osoby 
prawne, przedsiqbiorcy jak r6wniet jednostki sektora finans6w publicmych. Do tej pory gmina 
dofinansowala zakup 101 piec6w. 16% piec6w zostalo wymienione na ekogroszek, 76% na piece 
gazowe i 9% piec6w na pellet. W 2014 zakupiono 2 piece, w 2015 roku - 20 piec6w. w 2016r. - 30 
piec6w, w 2017r. - 27 piecbw, w 2018r. jut zostalo dofinansowane zakup 22 piec6w. W 2017 roku po 
raz pienvszy skorzystalihny z dofinansowania 4rodk6w zewnqmych, wiec w efekcie wymienionych 
piec6w bylo wiqcej. Dofinansowanie jest stale w kwocie 3 tyS. zl. wyplacane w jednej transzy. Aby 
otrzymab dofinansowanie nalety po pierwsze zloZyC do Urqdu Miasta i Gminy w Serocku pisemny 
zamiar wymiany uqdzenia gzewczego, po takim ztoteniu zamiaru pracownicy udajq siq do 
wskazanej niemchomodci celem sprawdzenia czy posiadany jest kocid przeznaczony do wymiany. 
Po przeprowadzeni ogledzin osoba zglaszajqca ch& wymiany mote dokonaC wymiany pieca, po czym 



skhda do nas kompletny wniosek, kt6ry jest zalqcmikiem do regulaminu. Po wymianie tego kotla 
ponownie jedziemy do lokalu, sprawdzamy czy stary kociol zostal wymontowany a nowy 
zadeklarowany zamontowany. Po spehieniu wszystkich tych przeslanek odbywa siq komisja 
w sprawie pnymania dofinansowania po czym wypiacane q Srodki pieniqtne". 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Jak d u b  czasu mija od momentu doienia zamiam do wyplaty?" 

Kierownik OSR~L Kaianyna Szmyt 
,,Zd~darzyly siq w roku 2018 wnioski gdzie zamiar byl zlotony w 2016 roku. W miarq motliwoSci 
cyklicmie kontaktujemy sic i weryftkujemy czy zglaszajqcy nadal podtrzymujq zamiar wymiany 
pieca. Na pocqtku 20 18 mku wyplaciliSmy pieniqdze osobom kt6re zlotyly zamiary w calym 201 7 
roku. Trwa to dhgo  poniewat Srodki siq szybko wyczerpujq." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Czyli jest za malo pieniqdzy w budkcie? Za d u b  chqtnych? Mamy jakil limit?" 

Kierownik O ~ R ~ L  Kafartyna Szmyt 
,,Na dzien dzisiejszy bazujemy na podstawie roku 2017, robimy to analogicmie. W roku ubieglym 
skorzystaliSmy z zewnqhznego dofinansowania, kt6re cieszylo siq dosyC sporym zainteresowaniem - 
wymieniono 40 dodatkowych piec6w. W naszym gminnym programie nie ma mootliwoSci wymiany 
pieca gazowego na gazowy lepszej sprawnohi, natomiast w programie Wojew6dzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowiska jest taka motliwoSC, dlatego duta cqSC o d b  korzysta z tego programu 
zewnqtmego. Dla mieszkahc6w jest to korzystne, ale my uzyskujemy mniejszy efekt ekologicmy. 
JeSli bqdzie zbyt maly efekt ekologicmy to motemy straci6 dofinansowanie. Staramy siq aby wymiana 
piec6w wqglowych na gazowe i gazowych na gazowe byla mniej wipej  po pdowie." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Czy wymiang pieca musi zajqc siq firma z odpowiednimi uprawnieniami?" 

Kierownik OSR~L Kaianyna Szmyt 
,,Nie musi". 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Czy potrzebna jest faktura?" 

Kierownik O ~ R ~ L  Katarzyna Szmyt 
,,Musi by6 faktura przy sktadaniu wniosku". 

Przewodniczqca Komisji Jolanfa Kaczmarska 
,,Czy potrzebne jest zaiwiadczenie od kominiarza?" 

Kierownik OSRE Kataqvna Smyt  
,,Tak, opinia kominiarska po podlqczeniu pieca." 

Przewodninqeo Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Podobno tylko w naszej gminie jest potrzebny taki dokument." 

Kierownik RMP Rafol Karpihski 
,,Gdyby doszlo do jakiegoS wypadku, to mamy opiniq kominiarskq, ie podlqczenie bylo jak 
najbardziej sprawne i nie zagrafajqce bezpieczedshvu ludzi". 

Kierownik OSRX Katar~yna Smyt  
,,Z dofinansowania motna skorzysta6 jeden raz dla danej niemchomo8ci. Dofinansowania q 
przyznawane zgodnie z kolejnolci~ zlootonych wniosk6w" 




























