
Protokół nr 22/12 

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 19 listopada 2012 r.  

 

Posiedzenie Komisji otworzył Pan Marek Jaros – Przewodniczący, 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, który przedstawia się następująco: 

 

1. Analiza założeń projektu budżetu na 2013 rok.  

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. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad.2 

W związku z tym ,że na posiedzenie przybyła Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik RIK, 

która przygotowała informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych przez gminę, 

Przewodniczący komisji zaproponował, aby w pierwszej kolejności zrealizować drugi punkt 

dzisiejszego porządku obrad. 

Na wstępie Pani Kaczmarek oznajmiła, że realizując w/w obowiązek Wójt musi przygotować 

szereg projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami, a dotyczących uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, sposobu świadczenia usług, metodzie 

ustalenia opłaty, wzoru deklaracji czy terminu uiszczania opłat. Kontynuując Pani Kaczmarek 

poinformowała, że część tych uchwał musi być podjęta jeszcze w tym roku kalendarzowym, 

a część po nowym roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia. Wobec tego na zbliżającą się 

sesję Rada Gminy musi podjąć następujące uchwały: 

- uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

- uchwałę w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

- uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Kontynuując Pani Kaczmarek przypomniała sposoby naliczania 

opłaty za odbiór odpadów. 

Jednym ze sposobów może być ustalenie stawki w zależności od liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną posesję, od ilości zużytej wody i od powierzchni gospodarstwa 

domowego (stawka zryczałtowana).  

W toku dalszej wypowiedzi Pani Kaczmarek przedstawiła informację dotyczącą 

wyprodukowanych odpadów na terenie gminy Widawa, które Dane te charakteryzują się 

niewielką różnicą między sobą i wpływają na ostateczną kalkulację kosztów za odbiór 

odpadów. Biorąc pod uwagę dane GUS, to opłata miesięczna za odbiór odpadów od jednego 

mieszkańca powinna wynosić 10,5 zł, natomiast opierając się na danych WPGO, to opłata 



powinna wynosić 9,49 zł od osoby.  

W tym miejscu radna Ziółkowska wskazała, że należałoby wziąć pod uwagę fakt, że na 

terenach wiejskich wszystkie odpady organiczne są wykorzystywane we własnym zakresie. 

Odpowiadając na powyższe, Pani Kaczmarek oznajmiła, że ustawa nie rozgranicza terenów 

wiejskich od terenów miejskich. 

Opierając się na danych GUS, opłata od jednego gospodarstwa domowego wyniosłaby 32,03 

zł oznajmiła Pani Kaczmarek, natomiast opierając się na danych WPGO opłata wyniosłaby 

28,93 zł. 

Kolejnymi metodami, które przedstawiła Pani Kaczmarek jest naliczanie stawki na podstawie 

powierzchni lokalu mieszkalnego oraz na podstawie zużytej wody. Te metody w naszej 

gminie, zdaniem Pani Kaczmarek oraz radnych nie mają racji bytu.  

W tym miejscu głos zabrał Wójt gminy, który oznajmił, że ustawa na podstawie której gmina 

odpowiada za odbiór odpadów zakłada, że odpady muszą być segregowane od źródła, czyli 

już w każdym gospodarstwie domowym. Ponadto Pan Wójt poinformował, że w koszty 

naliczanej stawki za odbiór odpadów wchodzą również koszty selektywnej zbiórki odpadów, 

którą trzeba będzie przeprowadzać, koszty egzekucji, koszty obsługi. Ponadto Pan Wójt 

poinformował, że gmina musi uzyskać pewien stopień recyklingu, a w przypadku 

niewywiązania się z tego zadania będzie ponosiła kary finansowe. Oznajmił również, że 

w myśl ustawy, gmina powinna ustalić takie stawki za odbiór odpadów, aby na tej gospodarce 

nie tracić, ani nie zarabiać.  

W temacie odbioru odpadów głos ponownie zabrała Pani Kaczmarek, która oznajmiła, 

że rozliczanie z prowadzonej polityki gospodarki odpadami będzie oceniane na podstawie 

sprawozdań przesyłanych do WFOŚ, a źle prowadzona gospodarka odpadami będzie karana.  

Kolejno głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Płóciennik, który pytał 

o odbiór odpadów od osób prowadzących działalność gospodarczą. 

W tej sprawie głos zabrał Pan Wójt, który stwierdził, że naszym zamierzeniem jest, aby 

gmina nie odbierała odpadów od przedsiębiorców, chociaż mogłaby to robić podejmując 

stosowne w tym temacie uchwały. Taki przedsiębiorca musiałby wówczas zawrzeć 

bezpośrednio umowę z odbiorcą odpadów.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący Jaros, który pytał, jak będzie naliczana odpłatność 

od osób, które czasowo będą przebywać na terenie gminy. 

Pani Kaczmarek odpowiedziała, że podstawą naliczania odpłatności będzie złożenie w ciągu 

14 dni od przybycia na teren gminy deklaracji. W przypadku nie złożenia wspomnianej 

deklaracji będzie wydana stosowna decyzja.  

W tym temacie głos ponownie zabrał Pan Wójt, który poinformował, że planuje się 

pozostawienie kilku wysepek ekologicznych na terenie gminy, aby uniknąć przypadkowego 

zaśmiecania terenu i zwiększeniu świadomości społecznej. Ponadto oznajmił, że będzie 

wyznaczony punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych i wówczas mieszkańcy będą mogli 

owe odpady przywozić. 

W tym miejscu radna Ziółkowska zauważyła, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

będzie obciążała wszystkich mieszkańców gminy, gdyż będzie wliczona w ustaloną stawkę.  

W temacie odpłatności za odbiór odpadów głos zabrała Pani Dorota Słowińska – Skarbnik 

Gminy, która poinformowała, że należności za odbiór odpadów będą pobierane 

od mieszkańców w systemie miesięcznym, mogą być również uiszczone jednorazowo. 

Odnośnie powyższego głos zabrał radny Bruzda, który stwierdził, że lepsza ściągalność z tego 

tytułu byłaby, gdyby była pobierana wraz z podatkiem od nieruchomości. 

W toku dalszego posiedzenia Wójt Gminy nawiązał do projektu uchwały w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Widawa udostępnianych dla 

operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Oznajmił, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, iż do zadań własnych 



gminy należy utrzymanie oraz budowa, przebudowa i wykonanie remontów przystanków 

komunikacyjnych i w związku z tym gmina powinna ustalić stawki opłat za korzystanie przez 

przewoźników z tych przystanków. Jednak z uwagi na fakt, że na terenie gminy większość 

przystanków zlokalizowanych jest przy drogach wojewódzkich, a Sejmik Województwa 

podjął uchwałę, że korzystanie z przystanków przy drogach wojewódzkich jest bezpłatne, 

to korzystanie z tych przystanków będzie nieodpłatne. Wobec tego nasza gmina podobnie jak 

wiele gmin ościennych taką uchwałę musi podjąć.  

Kolejno Wójt przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na udzielenie pomocy finansowej Gminie Burzenin na realizację inwestycji 

polegającej na przebudowie drogi gminnej Antonin – Korzeń. Wyjaśnił, że gmina Burzenin 

chce utwardzić drogę od Strumian do Pstrokoni. Większość środków na realizację tego 

zamierzenia chcieliby otrzymać ze środków przeznaczonych na tzw. „schetynówki” 

i powodzenie tego zadania zwiększa się w przypadku partnerstwa gmin. 

W tym miejscu głos zabrała radna Ziółkowska, która przypomniała, że w ubiegłej kadencji 

gmina Widawa zwróciła się do gminy Burzenin o realizację zadania, którego powodzenie 

zwiększało się w przypadku partnerstwa gmin i wówczas gmina Burzenin odmówiła nam 

pomocy. 

W odniesieniu do powyższego Wójt Gminy oznajmił, że on nie wie co było w poprzedniej 

kadencji i liczy się dla niego teraźniejszość, a ona przedstawia się w ten sposób, że my na tym 

działaniu nic nie tracimy, gdyż dofinansujemy gminę Burzenin przy budowie drogi, a oni 

dofinansują budowę wodociągu w Korzeniu. 

A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nasi mieszkańcy będą w końcu mieli wodociąg, 

podsumował radny Bruzda.  

Następnie głos zabrała Pani Dorota Słowińska, która omówiła przygotowane projekty uchwał 

dotyczące planowanych stawek podatkowych na przyszły rok. Kontynuując zastrzegła, 

że stawki podatkowe muszą być w niewielkim stopniu podwyższone, gdyż takie działanie 

pozwoli na realizację jakichkolwiek inwestycji na terenie gminy.  

W tym miejscu głos zabrał Pan Ireneusz Płóciennik, który nawiązał do przedstawionej 

propozycji stawki podatku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Wnioskował, aby przedstawioną proponowaną stawkę (10 % wzrostu) obniżyć o 5%. Swoją 

propozycję uzasadniał faktem, iż w tak trudnych czasach gmina powinna wspierać 

przedsiębiorców. 

Odnośnie proponowanych stawek podatkowych, głos zabrała radna Ziółkowska, która 

stwierdziła, że wszystkie podwyżki podatkowe powinny być wynikiem wzrostu inflacji, a nie 

sposobem na łatanie dziur w budżecie. ` 

Podsumowując, radni do proponowanych przez Wójta stawek podatkowych odnieśli się 

pozytywnie, ale prosili o uwzględnienie propozycji Pana Ireneusza Płóciennika dotyczącej 

obniżenia o 5 % stawki podatkowej podatku od nieruchomości dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą.  

 

 

Ad. 1 

Ten punkt zaplanowanego porządku obrad zrealizowano poprzez wystąpienie Pani Doroty 

Słowińskiej – Skarbnika Gminy, która przedstawiła radnym założenia projektu budżetu gminy 

na 2013 rok.  

Analizując przedstawiony dokument i planowane w przyszłym roku nakłady inwestycyjne, 

głos zabrał radny Polak, który stwierdził, że zaplanowane dla OSP Brzyków 5 tys. zł jest 

kwotą bardzo małą, dodał, że środki takie nie wystarczą nawet na wykonanie dokumentacji 

związanej z budową garażu. Kontynuując radny Polak oznajmił, że ponadto nie dostrzegł aby 



w przedmiotowym dokumencie były zaplanowane inne inwestycje na terenie jego okręgu 

wyborczego. 

W tym miejscy Pan Wójt stwierdził, że oceniając realizowane inwestycje na danym terenie 

należy brać pod uwagę dłuższy okres czasu, a nie tylko jeden rok budżetowy. Kontynuując 

Pan Wójt stwierdził, że należy prowadzić taką politykę, aby realizować inwestycje w różnych 

rejonach gminy, a dokonane przedsięwzięcia powinny być odpowiedzią na zgłaszane potrzeby 

społeczności lokalnych.  

Kolejno głos zabrała radna Ziółkowska, która wskazując na inwestycje dotyczące budowy 

dróg zapytała, czy realizacja tych zadań będzie się opierała wyłącznie na środkach własnych, 

czy planuje się korzystać ze środków z zewnątrz.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to na pewno 

skorzystamy z innych środków. Jednak oznajmiła, że okres rozliczeniowy dotacji 2007 – 2013 

dobiega końca i w związku z tym środków na wykorzystanie jest coraz mniej.  

Kolejno głos zabrał radny Krzyżański, który zapytał, czy w przyszłorocznym budżecie 

zaplanowane są już środki ze sprzedaży bloków.  

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik oznajmiła, że nie ma jeszcze konkretnych decyzji 

w sprawie, toteż środki pochodzące z tego tytułu nie są w przyszłorocznym budżecie 

zaplanowane.  

W toku dalszej dyskusji głos ponownie zabrała Pani Ziółkowska, która stwierdziła, 

że w niektórych miejscowościach zaplanowane są zarówno remonty dróg jak i remonty 

świetlic wiejskich, a w innych wsiach nie planuje się żadnych działań.  

Taka sytuacja ma miejsce wówczas stwierdził Pan Wójt, gdy sołectwo zaplanuje jakieś 

zadanie ze środków funduszu sołeckiego (np. remont świetlicy w Restarzewie Środkowym) 

i jednocześnie należy zrealizować remont drogi, gdyż kończy się ważność wykonanej 

wcześniej dokumentacji.  

Ponadto, stwierdził radny Polak. taka sytuacja może mieć miejsce, gdyż zadania z funduszu 

sołeckiego należy zaplanować do końca września, a budżet gminy planuje się pod koniec 

roku,  

 

 

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 


