
Protokół nr 19/14 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 16 października 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 działań gminy związanych z ochrona środowiska oraz omówienie 

funkcjonowania w naszej gminie „ustawy śmieciowej”.   

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 dzisiejszego porządku obrad głos zabrała Pani Dorota Kaczmarek 

– kierownik RIK, która przypomniała, że zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie, od 1 lipca 2013 r. gospodarka odpadami zajmuje się Wójt 

Gminy. Pani Kaczmarek oznajmiła, że na terenie gminy działa 6 firm zajmujących się zbiórką 

odpadów, jednak zdecydowana większość gospodarstw rolnych obsługuje firma Eko Region, 

z którą gmina zawarła umowę na okres do 30 czerwca 2015 r. Dodała, że w przeważającej 

części gospodarstwa domowe wyposażone są w trzy pojemniki, zgodnie z zasadą segregacji. 

Poza tym zgodnie z podpisaną umową, Eko Region zobowiązany jest do trzykrotnego odbioru 

odpadów z Punktu Zbiórki działającego przy ul. Kiełczygłowskiej w Widawie. W toku dalszej 

wypowiedzi Pani Kaczmarek poinformowała, że gmina swoje działania w zakresie 

gospodarki odpadami odzwierciedla w sprawozdaniach, które musi przedkładać do WFOŚ i 

Urzędu Marszałkowskiego. W powyższych sprawozdaniach, gmina wykazuje ilość 

produkowanych odpadów oraz poziom recyklingu.  

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad radny przewodniczący komisji – Pan Marek Jaros nawiązał do potrzeby 

wycięcia drzew na terenie byłego Kółka SKR w Sarnowie. Oznajmił, że w/w miejsce 

zwizytowała i oceniła komisja wydelegowana ze Starostwa Powiatowego, która wydała 

decyzje pozwalającą na usuniecie tylko kilku drzew, natomiast zdaniem radnego prawie cały 

drzewostan stanowi zagrożenie i powinien być usunięty.  

W temacie glos zabrał Pan Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy, który oznajmił, że 

działania ochrony środowiska w tej kwestii są bardzo restrykcyjne, natomiast Pani Dorota 

Kaczmarek poinformowała, że wykonanie projektu zagospodarowania terenu 

prawdopodobnie przyśpieszyłoby całą procedurę związaną z wycinką drzew.    

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 


