
Protokdl nr 2 z Posiedzenia Komisji Skarg,lVniosk6w i Pet"vcji

Z d*i* l?.02.2021 r.

PROPONOWANY PORZADtr K FOSIEDZENIA :

I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci, prz5'jgcie porz4dku obrad.

7. Przvjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia..

3. Zapoznanie sig z tresciq wniosku Stowarryszenia Zr*yklego ,,Ekologiczna

Starcza" dotycz4cego zakupu i montazu miernika powietrza oraz prezentorvania

mieszkaficom na biez4co uzyskanych danych na stronie Urzgdu Gminy.

KOMISJA W SKLADZIE:

1. Malgorzata Dukat

?. Danuta Szyja

3. Svlwia Jaksik-Szyja

4 Henryk Zak

Ad. 1

Przervodniczaca Komisji otworzyla posiedzenie i przy*'itala zebranych czlonkow

kcmisji oraz goSci - Wojta Gminy Wieslawa Szymczyka oraz pracownika

zajmuj4cego sig ochron4 Srodowiska pani4 Agnieszkg Ziorg. W dalszej czgici

przedstawiono porz4dek posiedzeni4 ktory poddano pod glosowanie. Komisja

:1 gl os am i,, za" prz-lj gla p rop onotvan -v- p o rz 4dek.

Ad. ?

Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

wznieSli zadn,vch uwag do pratokolu i 4 glosami za przyjgli Protokol nr 112021.

Ad 3.

Komisja przyst4pila do anallzy x'niosku Stowarzyszenia Zwyklego,.Ekologtrczna

Starcza" rv sprawie zakupu i zainstalowania na terenie gminy Starcza

zewnetrznego miemika jako3ci powietrza oraz o przekazywaniu mieszkancom na

biez4cc uzyskanvch danych na stronie internetowej Urzgdu Grniny.



WczeSniej poproszono pracownika Urzgdu zajmuj4cego sig sprawami

zarc4dzania kryzysolyego o przygotowanie informacji o zasadnosci

zainstalorvania sugerowanego urz4dzenia araz pracou'nika zajmuj4cego sig

ochronq Srodorviska o zasiggnigcie informacji u producenta sugerowanego

miernika. Z opinii wynika, te uzupelnienie systemu monitoringu jakoSci

por.vietrza o miernik punktowy generuj4cy pomiary w-trzech zakresach dla pylu

zar.vieszonego punklorvo w miejscu instalacji jest malo etbktywny. Zasigg tego

miemika jest niew-ielki. Zrodla zanieczyszczen'powietfza na terenie gminy sa

rozproszone i dog'cz4 emisji z budynkow mieszkalnych, kt6re s4 opalane

wgglem. Je$li chodzi o przemyslor*4 emisjg zanieczyszczef, to ta na terenie

gminy jest znikoma.

Ponadto na stronie internetowej Lirzgdu Gminy' umieszczona jest zakladka

,,JakoSc porvietrza' '  ; t  ,  ,  " 
, ' .  ---,  i :  j .  ,

gdzie znajduj4 sig informacje i linki informuj4ce o jaloici powietrza. System

informcwania o jakosci po*"ietrza jest systemem kompleksowym

i rozbudowanym, uzupelnionym o mapki i prognozy nastgpowania

niebezpiecznych zjawisk w zakresie ochrony powietrza daj4cym mieszkaricom

peln4 wiedzg o jakoSci po*4etrza.

Pracorvnik zajmujqcy sie ochron4 Srodorviska xystosox'al zapytaaie do

producenta na temat miernika powietrza sugerowanego we',miosku.

Lizyskano odpowiedzi. ze :

-pomiary dokon,vwane sQ w bezposrednim otoczeniu czujnika,

-brak j est oplat abonamentar*ych;

-pobor pr4du przez zasllacz 15, 4 W/h (okolo 370 W na dobq);

-konieczny jest dostgp do rvi-fi:

-po okresie gwarancji, jesli zajdzie taka potrzeba- nalery wrruienic czujnik

pomiarowy {cena ok. ?A0 zl netto};

-czujnik powinien byi zamontowany na zalecanej r"ysokoSci (2-8m);

-urz4dzenie jest bezobslugowe, ale gdyby dane pomiaror*'e mialy b-vi

udostgpniane, np. na stronie Urzgdu Gminy, to trzetra wted-v- wygenerowai

rvidget, potrzebna jest takze osoba. ktora odpow'iedzialna bgdzie za obrobkg

danych i tworzenie raportow"



PodsumowujEc, zakup zewngffznego miernika jako$ci powietrza jest malo

eibktywny. Zaliup urzqdzenia oraz jego obsluga i utrzymanie wymaga nakladow

finansowych. Pomiar nie bylby wiarygodny, gdya zasigg miernika nie obejmuje

terenu calej gminy. Ponadto informacje na temat jakoSci powietrza s4 na biez4co

przekazl'wane na stronie internetowej Urzgdu Gminy {dane z WFOS), podobnie

jak w Srodkach masowego przekazu. W zwi?zku z tym czlonkorvie komisji

uwazajq, ze przedmiotowy wniosek nalezy uznat za niezasadny.
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