
Protokół nr 16/14 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 16 maja 2014 r.  

 

Posiedzenie komisji otworzył Pan Marek Jaros – Przewodniczący komisji, który powitał 

wszystkich członków komisji oraz przybyłych gości.  

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Analiza funkcjonowania w gminie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Kolejno 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. 1 

Realizując pierwszy punkt porządku obrad głos zabrała Pani Danuta Radzioch – pracownik 

referatu RIK. Oznajmiła, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Widawa wygrała firma Eko – Region 

z Bełchatowa. Umowa na odbiór odpadów zawarta jest na okres 2 lat, a miesięczny koszt 

odbioru odpadów obciąża gminę kwotą 47 600 zł. Systemem zbiórki odpadów objętych jest 

2302 gospodarstw domowych, w tym 34 gospodarstwa sezonowe. Kontynuując Pani 

Radzioch oznajmiła, że z ogólnej liczby gospodarstw objętych zbiórką odpadów, 55 

gospodarstw zdeklarowała, że nie będzie prowadzić segregacji odpadów.  

Nawiązując do powyższego Pani Radzioch oznajmiła, że łącznie na terenie naszej gminy 

używanych jest 6 796 pojemników, które firma Eko-Region udostępniła mieszkańcom. 

Kontynuując Pani Radzioch poinformowała, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

działający przy ul. Kiełczygłowskiej w Widawie cieszy się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców, dodała, że już kilkakrotnie wywożono zgromadzone odpady. Kontynuując 

temat Pani Radzioch poinformowała o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

która w tym roku odbędzie wcześniej, niż w latach poprzednich.  

Oznajmiła również, że 99,9% mieszkańców jest zdeklarowało się do uiszczania opłaty za 

odbiór odpadów. 

W tym miejscu radny Bruzda pytał, czy przestrzegana jest dyscyplina segregowania odpadów. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Radzioch oznajmiła, że firma odbierająca odpady nie 

sygnalizowała problemu związanego z brakiem segregacji.  

Kolejno głos zabrał radny Polak, który pytał, czy zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

obejmuje również pojemniki plastikowe. 

Pani Radzioch odpowiedziała twierdząco, dodała jednak, że odbiór odpadów dotyczy 

gospodarstw domowych, a nie rolniczych.  

Przybliżając temat od strony finansowej głos zabrała Pani Małgorzata Sowała – pracownik 

Referatu Finansowo – Budżetowego, która oznajmiła, że zaległości finansowe , wynikające 

z braku opłat za odbiór odpadów wynoszą 11 500 zł, dodała, że na dzień 14 maja 2014 r. 130 

osób nie uregulowało płatności za odbiór odpadów. Wobec powyższego Pani Sowała 



poinformowała, że gmina przygotowuje się do wysyłania dłużnikom stosownych upomnień. 

Kontynuując temat Pani Sowała oznajmiła, że w miesiącu styczniu do kasy UG wpłynęło 

ok. 33 tys. zł, w lutym ok. 71 tys. zł (przypadki płatności za dłuższy okres czasu), a w marcu 

– 44 tys. zł. 

Kolejno głos zabrał radny Bruzda, który pytał, czy były przypadki, kiedy w rodzinie 

wielodzietnej regulowano płatności tylko za część osób tworzących tą rodzinę.  

Odpowiadając Pani Sowała oznajmiła, że takich przypadków nie zanotowano, dodała, że 

ciągle są zmiany w deklaracjach, ale to wynika z różnych sytuacji życiowych.  

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan Marek 

Jaros –Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna      Przewodniczący Komisji 
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Marek Jaros 
 


