BR.0012.3.9.2019

PROTOKÓŁ Nr 11/2019
z wizji lokalnej Komisji Infrastruktury
która odbyła się w dniu: 10 czerwca 2019 roku
na ul. Gajowej 1 w Koninie
w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
I.

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 18.00.

II.

W posiedzeniu udział wzięło 11 radnych członków komisji oraz radni niebędący
członkami Komisji, Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów, prezes MPEC
Stanisław Jarecki wraz z pracownikami, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Rafał Oblizajek, a także przedstawiciele lokalnej prasy.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

III.

Tematyka posiedzenia:
1. Postępowanie w zakresie dostawy ciepła dla Miasta Konina od 1 VII 2022.
2. Modernizacja sieci ciepłowniczej w latach 2018 – 2021.
3. Budowa ciepłowni geotermalnej na wyspie Pociejewo.

Marek Waszkowiak - przewodniczący Komisji Infrastruktury powitał wszystkich
zebranych. Poprosił prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o zabranie głosu.
Prezes Zarządu MPEC Stanisław Jarecki przedstawił pracowników swojego
przedsiębiorstwa obecnych na posiedzeniu Komisji.
Następnie przedstawił radnym główne źródła wytwarzania ciepła: Blok ciepłowniczy
w Elektrowni Konin oraz Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Koninie.
Dalej omówił postępowanie w zakresie zaopatrzenia miasta w ciepło i przedstawił plany
rozwojowe MPEC.
Ponadto omówił zakres i harmonogram zadań – przebudowy sieci ciepłowniczej na
terenie Miasta Konina realizowanych w latach 2018-2023.
Poinformował również o planach rozwojowych – zagospodarowania źródeł
geotermalnych w Koninie, o systemach wsparcia a także przewidywanych kosztach i efektach
ekologicznych.
Następnie przystąpiono do dyskusji.
Głos w dyskusji zabrali radni. Do głównych zagadnień poruszanych przez radnych
należały sprawy dotyczące dostawy ciepła po 1 lipca 2022 r., źródeł wytwarzania ciepła, w tym
odnawialnych źródeł energii, kosztów z tym związanych.

Radny Jarosław Sidor powiedział, że najważniejszą sprawą jest dostawa ciepła od 1 lipca
2022 roku. Pytał na jakich warunkach będzie dostarczane ciepło i jaka będzie to kwota. Jak to
będzie wyglądało w przyszłości?
Co do geotermii nie chciał się odnosić, ponieważ jest to na razie w fazie planowania.
Radny Sławomir Lachowicz pytał o metodę pozyskiwania ciepła poprzez wymiennik.
Radny Janusz Zawilski pytał, czy była zrobiona symulacja, ile by kosztował 1 GJ
z geotermii w porównaniu z 1 GJ kupowanym w elektrowni.
Następnie radni Marek Cieślak, Jarosław Sidor, Janusz Zawilski odnieśli się do źródeł
wywarzania ciepła.
Odpowiedzi na pytania radnych udzielił Prezes MPEC Stanisław Jarecki.
Radna Monika Kosińska podniosła sprawę zapisów znajdujących się w ustawie o OZE.
Radny Sławomir Lorek odniósł się do budowy ciepłowni geotermalnej i próbnego
odwiertu.
Radny Zenon Chojnacki zwrócił uwagę na wydajność źródeł wytwarzania ciepła.
Przewodniczący komisji Marek Waszkowiak powiedział o kosztach związanych ze
źródłami wytwarzania ciepła. Stwierdził, że przed odnawialnymi technologiami w energetyce
nie ma ucieczki.
Z-ca prezydenta Paweł Adamów odniósł się do spraw poruszanych przez dyskutantów.
Powiedział, że należy zabezpieczyć podstawowe źródło ciepła dla miasta, ponadto Miasto
powinno rozwijać własne źródła ciepła.
Radny Wiesław Wanjas stwierdził, że każdy, czy indywidualni mieszkańcy, czy firmy
dążą do tego, żeby pomniejszać swoje koszty jeżeli chodzi o zapłatę za ciepło. Buduje się domy
w coraz lepszych technologiach.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że najmniej emisyjnym źródłem ciepła jest system
centralnego ogrzewania, jakie dostarcza MPEC.
Z kolei radna Monika Kosińska zwróciła uwagę, że ograniczenie emisji CO2 jest istotnym
elementem ochrony środowiska.
Przewodniczący komisji Marek Waszkowiak powiedział, że trzeba być ostrożnym
w podejmowaniu decyzji ale jednocześnie odważnym.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
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