
Protok61 nr 11

z zebrania Rady Senior6w z dnia 7.03.2016

Porzadek obrad:

1. Otwarcie i powitanie zaproszonych gosci oraz czlonkow Rady Senior6w.

2. Zapoznanie z protokolern nr 10 z dn. 18.01.2016 roku, przyjecle protokolu z posiedzenia

Rady.

3. Informacja ztozona przez p. Stanistawa Jarzabka - naczelnika Wydzia.u Ochrony Srodowiska,

Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzedu Miasta Piekary SIClskie na temat spalania

rnateriaiow zanieczyszczajacych srodowisko w piecach prywatnych dom6w oraz na temat

[akosci i ceny ekogroszku w skladach w~gla.

4. Informacje 0 dziatalnosc: Rady Senior6w w okresie od 18.01.2016 do 7.03.2016.

5. Sprawy biezace.

6. Wolne g.osy i wnioski.

7. Zarnkniecie obrad.

Ad. 1

Zebranie otworzyla p. Halina Obrebska - Hibner, powitala: p. Stanisjawa Jarzabka -

naczelnika Wydzia.u Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzedu Miasta Piekary

SIClskie, p. Helene Lesniowska - prezesa Krna Zwiazku Gornoslaskteqo w Piekarach SIClskich,

czlonkow Rady Senior6w oraz przedstawita porzadek obrad.

Przewodniczaca poinformowala zebranych, ze w wieku 62 lat zrnarta p. Lena Dyrda -

przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego, kt6ra uczestniczyia w posiedzeniach Rady Senior6w

(w ostatnim dn. 18.01.2016),

W pierwszej kolejnosci przystaplono do realizacji punktu Ad. 3 w dalszej - punkt6w Ad. 2

i pozostalych,

Ad. 3

Naczelnik Stanislaw Jarzabek odniosl sie do przepis6w 0 ochronie srodowiska. Zaprzeczyl

istnieniu ustawy antysmogowej. Przybllzyl slynna, bardzo rygorystycznCl uchwale krakowska, kt6ra

naklada na mieszkar'lc6w Krakowa wprowadzenie ekologicznych i enerqooszczednych urzadzen
grzewczych oraz zaleca wyrniane starych zrode! energii na nowe, drogie piece V generacji.

Nastepnie p. naczelnik zreferowal .Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji" na terenie

Gminy Piekary SIClskie dla obiekt6w indywidualnych. Poinformowal, ze nasze miasto objete jest

XIII edycja Programu Likwidacji Niskiej Emisji.

Od 2003 roku dofinansowano .Clcznie 1661 przedsiewziec. W 664 przypadkach wymieniono stare

w~glowe piece na nowoczesne, ekologiczne. W 148 budynkach stare w~glowe piece zostaly
zastapione koUami gazowymi, ocieplono 532 budynki mieszkalne jednorodzinne, zamontowano 347

kolektor6w slonecznych. Do wszystkich inwestycji dla obiekt6w indywidualnych ponad 12 min zlotych

przekazal WFOSiGW w Katowicach w formie dotacji lub pozyczkl.



W dalszej wypowiedzi p. naczelnik polnformowat, ze wojew6dzkie sejmiki uprawnione sa do

wprowadzenia zmian w przepisach 0 ochronie srodowlska.

W wojew6dztwie slaskirn na 138 gmin az 66 gmin nie jest zainteresowanych zmianami przepis6w

w zakresie ochrony srodowiska.

Kolejnq kwestiq, ktora ornowil p. Stanislaw Jarzabek by.y kontrole zwiqzane ze spalaniem materialow

zanieczyszczajqcych srodowisko w piecach prywatnych dom6w, sprzedaza ekogroszku oraz

uprawnieniami kontrolujqcych i kosztami kontroli. Dla przykladu: 1 kontrola przeprowadzona przez

straz miejska z udzlalern rzeczoznawcy kosztuje 500 zt

P. naczelnik polnformowal takze 0 obecnie realizowanym programie ze srodkow unijnych, dotyczqcym

wymiany starszych, 12 lat uiytkowanych piec6w na nowe, biogazowe V generacji (nowy piec kosztuje

wraz z zamontowaniem 13 - 15 tysiecy zlotych).

Po informacjach zlozonych przez p. Stanislawa Jarzabka g.os zabral p. Jan Baron, kt6ry po raz

kolejny zg.osi. sprawe dotyczaca w~gla (ekogroszku), roznorodnych cen i zte] jakosci tego paliwa

sprzedawanego w skladach w~gla. W wyniku burzliwej polemiki w oczekiwaniu na zalatwienie wazne]

dla rnieszkancow Piekar Slqskich sprawy, tj. poprawy jakosci nabywanego w skladach w~gla

(ekogroszku) za realna cene, skierowano do p. naczelnika nastepuiace wnioski:

1) przedstawic na sesji Rady Miasta informacje 0 z.ej jakosci ekogroszku i rozne] wysokiej cenie

sprzedawanego paliwa w skladach w~gla w naszym miescie;

2) skierowac powyzsza informacje do Sejmiku Wojew6dzkiego za posrednictwern p. Janusza

Pasternaka celem usuniecia nieprawidlowosci w handlu ekogroszkiem.

P. naczelnik Stanislaw Jarzqbek zobowiazal sie na kolejnym spotkaniu rady Senior6w udzielic

odpowiedzi w sprawach wyze] zg.oszonych przez Rade,

Ad. 2
P. Henryka Zalesna odczytala protokol nr 10 z posiedzenia Rady Senior6w z dnia 18.01.2016.

Protokol zostal przyjety przez 10 cztonkow Rady obecnych na zebraniu.

Osoby nieobecne: Adamczyk Piotr, Lisiak J6zef. Kiera Roman, Dembecka Anna, Zajqc Jacek.

Lista obecnosci stanowi zatacznik do protokolu.

Ad. 4

W okresie od 18.01.2016 do 7.03.2016 dzialania Rady Senior6w dotyczyly:

a) 25.01.2016 przewodniczqca Halina Obrebska - Hibner i sekretarz Henryka Zalesna wzi~ udzlal

w posiedzeniu M.odzieiowej Rady Miasta w MDK nr 2, na kt6rym omawiano temat wspolpracy Rady

Senior6w z M.odzieiowq Radq Miasta w zakresie wolontariatu.

b) 8.02.2016 wys.ano pismo do Naczelnika Wydzia.u Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Odpadami z zaproszeniem na posiedzenie Rady Senior6w w dniu 7.03.2016.

c) 9.02.2016 przewodniczqca Rady Senior6w bra.a udzia. w spotkaniu, kt6rego tematem by.y

konsultacje spcleczne Programu Ministerstwa Spraw Wewn~trznych i Administracji dotyczqce

Krajowej Mapy Zagroienia Bezpieczenstwa w Polsce. Spotkanie przygotowane przez Komendanta



Policji w Piekarach Sictskich miato na celu przygotowanie do opracowania mapy zagrozenia

bezpleczenstwa w Piekarach SlctSkich.

d) Do Rady Senior6w w~n~o zaproszenie na Dzien Otwarty Kongresu Wyzwan Zdrowotnych na

temat: Medycyna jest dla ludzi.

Rozprowadzono 6 zaproszen na dzlen 20.02.2016 do udzialu w spotkaniu w Mi~dzynarodowym
Centrum Kongresowymw Katowicach.

e) 25.02.2016 przewodniczaca Rady Senior6w brata udzial w Sesji Rady Miasta w MDK.

f) Przeprowadzono rozrnowe z p. Aneta Turek - przedstawiclelka apteki ZIKO, na temat lekarstw dla

senior6w. Prelekcja odbedzie sle w pierwszych dniach kwietnia.

g) Zg.oszono udziat naszej Rady Seniora w inicjatywie "Sta~ SI~ska Konferencja Rad Senior6w"

promowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarzadowych "MOST" dot. punktu 3.3

protokolu nr 10.

h) Brak informacji odnosnie poprawy jakoscl us.ug w punkcie ZUS - dot. wniosku z dn. 17.12.2015

oraz nadal brak odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy jezdni ulicy Bratk6w (uchwala nr 1/2015).

Ad. 5
Ustalono termin kolejnego zebrania na dzien 18.04.2016.

o ustalonym terminie powiadomi6 nieobecnyc~ na zebraniu 7.08.2016 - p. Piotra Adamczyk,

p. J6zefa Lisiak, P. Romana Kiera, p. Anne Dernbicka i p. Jacka Zejac,

Ad. 6
P. Gerard Skutnik zwr6ci. uwaqe na niedoskonala obs.ug~ petent6w w nowym punkcie PZU

w Piekarach Sictskich przy ulicy Bytomskiej. Czas oczekiwania na zatatwienie tam sprawy wynosi

okolo 1 godziny.
P. Skutnik zaproponowal by w trosce 0 zapewnienie frekwencji na spotkaniu z przedstawicielka apteki

ZIKO p. Aneta Turek organizowanym przez Rade Seniora zwr6ci6 sie do Radia Piekary - p. Krystyny

Gajdzik - 0 poinformowanie i zaproszenie sluchaczy radia do udzialu w spotkaniu.

P. Krystyna Golis zwrocila sie do przewodnlczace] Rady Senior6w 0 rozpoznanie rnozliwosci objecia

wolontariatu osoby chorej na Alzheimera.
P. Helena l.esniowska skierowala zaproszenie do cztonk6w Rady Senior6w na podsumowanie

Konkursu SictskiejGodki, kt6re odbedzie sle 28.04.2016 0 godz. 17.00 w MDK w Piekarach SI~skich.

W programie zaplanowano wystepy laureat6w poprzednich konkurs6w. Ponadto p. t.esniowska

wypowiedziala sie na temat ksi~ki pt. Rajza z Piekarskom Godkom, do druku I wydania oraz planu

wydania II tomu.

Ad. 7
Na tym posiedzenie zakonczono,
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