
Protokół nr 17/12 

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 23 maja 2012 r.  

 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska otworzył Pan 

Marek Jaros – Przewodniczący komisji, który powitał wszystkich członków komisji oraz 

przybyłych na posiedzenie gości. 

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Przegląd gospodarstw domowych pod kątem zawartych umów na odbiór odpadów.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu 

wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu 

dzisiejszym. 

Wobec tego, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt obrad, Przewodniczący komisji przedstawił pismo przygotowane 

przez Panią Danutę Radzioch – pracownika UG, informujące o liczbie zawartych umów na 

odbiór odpadów z odbiorcami indywidualnymi. Na terenie gminy zostało zawartych 1731 

umów na odbiór odpadów komunalnych, 841 umów na odbiór szkła i 350 umów na odbiór 

odpadów suchych. 

Odnosząc się do powyższego głos zabrała radna Ziółkowska, która stwierdziła, że zakres 

informacji, jaki przygotował Urząd Gminy w tym temacie jest bardzo niewielki, gdyż 

przedstawione informacje nie odzwierciedlają procentowego zaangażowania mieszkańców w 

odbiór odpadów, dają tylko bardzo ogólny zarys tematu.  

W tym miejscu głos zabrała radna Kozieł, która oznajmiła, że zlikwidowanie wysepek 

ekologicznych zmusiłoby osoby nie posiadające umów na odbiór odpadów do ich zawarcia.  

Ponownie głos zabrała radna Ziółkowska, która oznajmiła, że już w latach poprzednich radni 

wnioskowali o powołanie komisji kontrolującej gospodarstwa domowe pod kątem zawartych 

umów na odbiór odpadów, dodała, że jednak nigdy takiej komisji nie powołano. Kontynuując 

stwierdziła, że zgodnie z wymogami ustawy nakładającej obowiązek odbioru odpadów na 

gminę, to przelicznikiem na ustalenie stawki za odbiór odpadów powinna być liczba 

mieszkańców w danym gospodarstwie.  

Powyższą wypowiedź poparła radna Mamzer, która dodała, że problemem będzie ustalenie 

stawki za odbiór odpadów od letników przebywających na terenie gminy sezonowo. Dodała 

również, że dobrym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie akcji polegającej na wymianie - za 

dostarczone odpady mieszkańcy otrzymują drzewka lub krzewy ozdobne.  

 

 

 

 

 



Ad. 2 

Kolejnym tematem poruszonym przez radną Ziółkowską była sprawa modernizacji targowicy 

w Widawie.   

W tej sprawie również głos zabrała radna Mamzer, która dodała, że była możliwość 

otrzymania dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia. 

Natomiast radna Ziółkowska wskazała, że poddanie naszej targowicy modernizacji było już 

wnioskowane przez radnych w latach ubiegłych, jednak stwierdziła, że nikt z pracowników 

Urzędu Gminy się nie pofatygował, aby przedstawić radnym, czy w tym temacie było robione 

jakiekolwiek rozeznanie.  

W związku z tym radni ponownie wnioskowali o rozpatrzenie możliwości modernizacji 

targowicy w Widawie.   

Kolejno, radna Mamzer pytała, co stało się ze 150 tys. zł, które nie były wykorzystane 

wramach środków funduszu sołeckiego w roku ubiegłym. Dodała, że przecież rada nie 

podejmowała przesunięć tych niewykorzystanych środków.  

Powyższe poparła radna Ziółkowska, która stwierdziła, że środki te powinny być 

przeznaczone na inwestycje bądź zakup kruszywa. 

W toku dalszej dyskusji, radny Bruzda odniósł się do poruszanego na poprzednich komisjach 

tematu telefonów służbowych, dodał, że 12 telefonów służbowych, to stanowczo za dużo 

i dodał, że na pewno nie są one potrzebne wiceprzewodniczącym rady gminy.  

Natomiast radna Ziółkowska sugerowała, że wykaz osób i numerów telefonów służbowych 

powinien być dostępny na stronie internetowej gminy.  

W toku dalszego posiedzenia głos zabrał Przewodniczący komisji – Pan Marek Jaros, który 

przedstawił pismo skierowane do Urzędu Gminy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w sprawie odmowy wykonania zaleceń Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na 

drodze w miejscowości Klęcz, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480 ze względu na brak 

środków finansowych. Po zapoznaniu się z argumentami Zarządu Dróg Wojewódzkich, radni 

stwierdzili, że należy odwołać się od decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich ze względu na 

niebezpieczeństwo grożące uczestnikom tego odcinka drogi.  

Następnie Przewodniczący komisji – Pan Marek Jaros przedstawił Komisji pismo 

Stowarzyszenia Przyszłość, które zwraca się z prośbą do rady gminy o bezpłatne użyczenie 

budynku szkoły w Restarzewie wraz z wyposażeniem oraz terenu wokół szkoły na 

prowadzenie działalności oświatowej.  

W odpowiedzi na powyższe, radni jednogłośnie stwierdzili, że nie należy utrudniać takich 

działań i wyrazili zgodę na bezpłatne użyczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz placu 

wokół szkoły.  

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie, Pan Marek Jaros –

Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 
 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna      Przewodniczący Komisji 

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Marek Jaros 

 

  

 

 


