
Protokół nr 35/10 
z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Ś rodowiska  

odbytego w dniu 25.06.2010 r.  
 
 

Otwarcia kolejnego posiedzenia dokonał Pan Zdzisław Gniłka – Przewodniczący Komisji 
ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił następujący 
porządek obrad: 

 
1. Przegląd gospodarstw domowych pod kątem zawartych umów na odbiór odpadów. 
2. Analiza problemu związanego z odbiorem odpadów wielkogabarytowych. 
3. Sprawy bieżące i różne. 
 
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do 
wglądu w Urzędzie Gminy. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia został 
przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 1. i 2. 
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący przedstawił zebranym informację 
dotyczącą zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Następnie zapoznał zebranych 
z zestawieniem tabelarycznym gospodarstw z terenu gminy Widawa wywożących odpady 
stałe. 
W tym miejscu wywiązała się dyskusja dotycząca sposobu zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych w wyniku, której członkowie Komisji jednogłośnie orzekli, iż wzorem 
roku 2008 powinna ona się odbyć poprzez objazd firmy po wszystkich posesjach, a nie 
wystawianie kontenerów, gdyż dla mieszkańców zwłaszcza starszych samotnych osób 
dowiezienie niektórych przedmiotów byłoby niemożliwe lub zbyt uciążliwe. Następnie 
podjęto temat wysepek ekologicznych, a mianowicie zbiorników na szkło. Odnośnie 
powyższego zagadnienia wypowiedział się Pan Sylwester Woźniak – pracownik referatu 
RGiR, który poinformował, iż mieszkańcy gminy mieli możliwość bezpłatnego zaopatrzenia 
się w kosze na szkło, dlatego też pojemniki na to tworzywo nie będą wystawiane na 
wysepkach. Ponadto dodał, iż kosze na szkło będą opróżniane dwa razy w roku. 
W dalszej części radny Gniłka nadmienił, iż przeglądając zestawienie dotyczące liczby 
gospodarstw mających zawarte umowy na odbiór odpadów da się zauważyć, iż 
systematycznie zmniejsza się ich liczba. 
Następnie wywiązała się dyskusja, podczas której członkowie Komisji zdecydowanie 
opowiedzieli się za tym, aby skontrolować gospodarstwa i nałożyć kary na właścicieli posesji, 
którzy nie posiadają koszy. Ponadto zauważono, iż odwieczny problem stanowią śmieci 
pozostawiane przy drogach, czy też w lasach oraz worki z odpadami pozostawiane na 
wysepkach ekologicznych. 
W tym miejscu Pan Woźniak zaznaczył, iż gmina nie może nakładać kar na właściciel posesji, 
którzy nie mają podpisanej umowy na odbiór odpadów. 
Radna Ziółkowska z kolei nadmieniła, iż sąsiednia gmina Burzenin uporała się z tym 
problemem powołując odpowiednią komisję,  która obligowała właścicieli gospodarstw do 
zawierania umów na odbiór odpadów. 
 



Ad. 3. 
W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił Pana Woźniaka o przedstawienie informacji na 
temat zwózki zamówionego kruszywa oraz na jakie odcinki dróg zostało ono rozprowadzone. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Woźniak poinformował, jaka ilość kruszywa odpowiedniej 
frakcji została już odebrana z kopalni oraz za jaką kwotę. Ponadto dodał, iż obecnie z uwagi 
na brak kamienia zwózka została przerwana. Następnie wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o informacje 
dotyczące miejsce przeznaczenia tego tłucznia, a mianowicie dróg, na jakie został on 
rozprowadzony to należy zapytać Kierownika Zakładu Usług Komunalnych, gdyż to on 
wydaje takie dyspozycje. 
W dalszej części Przewodniczący zapytał, czy można jeszcze dokupić kruszywa. 
Odpowiadając na powyższe Pan Woźniak wyjaśnił, iż istnieje możliwość zakupienia 
dodatkowej ilości kamienia jednak musi to się odbyć w drodze przetargu. 
W tym miejscu Przewodniczący zapytał, czy jest jeszcze czas na ogłoszenie przetargu tak, 
aby zdążyć jeszcze ze zwózką kruszywa w tym roku. 
W odpowiedzi na to pytanie Pan Woźniak wyjaśnił, iż zależy to w dużym stopniu od tego, 
jaka firma zostałaby wyłoniona w tym przetargu, a mianowicie chodzi o jej położenie, gdyż 
w dużej mierze zależne to jest od czasu transportu. Ponadto przybliżył członkom Komisji 
terminy i procedurę przetargową. 
W toku dalszego posiedzenia członkowie podjęli dyskusje na temat zaplanowanych do 
remontu dróg, które będą realizowane z funduszu sołeckiego. 
Następnie radna Ziółkowska zauważyła, iż skoro taka ilość kruszywa została odebrana 
z kopalni to znaczna część zaplanowanych do modernizacji dróg powinna zostać wykonana, 
a tak nie jest. 
W tym miejscu głos zabrał radny Olejniczak, który wyjaśnił, iż w pierwszej kolejności 
kruszywo było przeznaczone na te odcinki dróg, które zostały uszkodzone podczas powodzi. 
W tym miejscu radna Barasińska zauważyła, iż droga w Chrząstawie również została 
uszkodzona przez powódź, a tam kruszywa niestety nie dowieziono. 
Kontynuując dalsze obrady Przewodniczący nadmienił, iż w protokole z jednego 
z poprzednich posiedzeń jest wymieniona kolejność dróg zaplanowanych do remontu i należy 
przestrzegać tego harmonogramu. Następnie odczytał pismo Pani Teresy Mróz dotyczące 
wyjaśnienia kwestii własności drogi prowadzącej wzdłuż torów PKP do gospodarstw 
położonych we wsi Kolonia Chociw. 
Odnosząc się do powyższej prośby członkowie zapoznali się z mapą, na której naniesiona jest 
przedmiotowa droga, z której to dokumentacji wynika, iż jest ona posadowiona w pasie 
kolejowym, co oznacza, iż nie przebiega przez prywatne działki, lecz stanowi własność PKP. 
W toku dalszego posiedzenia Przewodniczący zapoznał członków Komisji z kolejnym 
pismem skierowanym od mieszkańców Patok dotyczącym prośby dokonania przeglądu drogi 
w ich miejscowości na odcinku od masarni „KAWIKS” do lasu i wytypowanie jej do 
generalnego remontu. Następnie odczytał prośbę mieszkańców Józefowi Widawskiego 
dotyczącą rozpoczęcia budowy drogi. W dalszej części Przewodniczący przedstawił pismo 
z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczące rozpatrzenia sprawy Pani Syleny Sztaugret, 
która podniosła kwestię zniszczeń dokonanych na terenie jej posesji podczas prac związanych 
z budową przepustu. 
W dalszej części członkowie Komisji postanowili udać się w teren celem zapoznania się 
z podniesionymi powyżej kwestiami. 
Następnie po dokonaniu objazdu Komisja udała się ponownie na salę obrad, gdzie 
sporządzono odpowiedzi na pisma przedstawione przez Przewodniczącego w trakcie 
odbytego posiedzenia oraz wystosowano pismo zawierające wnioski członków Komisji 
skierowane do Wójta Gminy. 
Powyżej wspomniane odpowiedzi oraz wnioski stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 



W związku z brakiem dodatkowych pytań, zastępca Przewodniczącego Komisji podziękował 
wszystkim za uczestnictwo w obradach i następnie zamknął kolejne posiedzenie. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Jolanta Szuleta 
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