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Protokół nr 21 /2012
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 2012 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Poczesna.
2. Sprawy różne.
Ad.1
Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna
omówił Wójt Gminy.
Głos zabierali:
- Jolanta Knysak zapytała jak często będą wywożone odpady z osiedli.
- Wójt Gminy jeżeli są budynki, w których jest lokali więcej niż dwanaście to odbiór
raz na dwa tygodnie, w pozostałych przypadkach raz na miesiąc.
- Jolanta Knysak – w chwili obecnej jest raz w tygodniu i pojemniki są pełne.
- Wójt Gminy – przeanalizujemy to pod kątem zwiększenia pojemników.
- Iwona Choła – ile musi być pojemników na prywatnej posesji, jeśli właściciel
zdecyduje się na segregację odpadów.
- Wójt Gminy - pięć, mogą to być cztery worki i jeden pojemnik.
- Krystyna Wichniarek – czy do końca tego roku będą spotkania z mieszkańcami .
- Wójt Gminy odpowiedział, że konsultacje z mieszkańcami odbędą się w Urzędzie
Gminy 19 grudnia 2012 roku o godz. 1530.
- Krystyna Wichniarek zapytała na jakiej podstawie jest ustalona proponowana
stawka, czy była robiona jakaś kalkulacja.
- Wójt Gminy – na podstawie prognozowanej ilości wyprodukowanych odpadów,
kosztów transportu, odbioru i zagospodarowania.
- Elżbieta Rakowska – ta propozycja nie jest korzystna dla rodzin wielodzietnych
i mieszkających w domach wielopokoleniowych. Lepiej byłoby ustalić stawkę od
wielkości pojemnika. W regulaminie nie może być zapisu, że to właściciel posesji
musi zadbać o pojemnik.
- Zastępca Wójta wyjaśnił, że taka jest propozycja ustawodawcy.
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- Wójt Gminy – w przeprowadzonym przez na badaniu ankietowym mieszkańcy
opowiedzieli się za tą formą naliczania stawki.
- Iwona Choła- gdy ustalimy od pojemnika, to będzie niekorzystne dla osób
samotnych.
- Wójt Gminy – w tej sytuacji zawsze ktoś będzie pokrzywdzony.
- Tadeusz Bajdor zapytał czy można ustalić stawki bez ogłaszania przetargu.
- Zastępca Wójta – nie, musi być przeprowadzony przetarg.
- Teresa Parkitna – co w przypadku, gdy z przetargu wyjdzie inna kwota.
- Wójt Gminy – zmienimy uchwałę w sprawie stawek. W chwili obecnej gmina płaci
za selektywną zbiórkę odpadów ok. 100 000,00 zł. rocznie, w tym jest wywóz plus
koszt produkcji worków.
Członkowie Komisji zaproponowali, by ustalić stawkę na poziomie 5 zł.
- Jolanta Knysak zapytała jak będzie rozwiązany problem segregacji w osiedlu.
- Wójt Gminy – tak jak w domach prywatnych, pod blokiem będą pojemniki do
segregacji.
- Elżbieta Rakowska zaproponowała, aby zmienić formę płatności np. tak jak
dotychczas z książeczkami lub u sołtysa przy podatku.
- Zastępca Wójta – byłoby to korzystne, jednak ustawodawca narzuca te dwie formy.
Planowana jest nowelizacja ustawy, więc może to zostanie zmienione.
- Lidia Kaźmierczak zapytała jak wygląda sytuacja z przedsiębiorcami.
- Wójt Gminy wyjaśnił, że będzie nałożony obowiązek na przedsiębiorcę by podpisał
umowę na wywóz odpadów, będzie to kontrolowane.
- Stanisław Minkina zwrócił uwagę, że w niektórych przypadkach jest odniesienie do
ustawy, powinno to być zmienione, także proponowana wielkość pojemników dla
lokali handlowych, hoteli, pensjonatów powinna być zmieniona.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad.2
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Ochrony Środowiska
Protokół sporządziła:
Magdalena Caban

Tadeusz Bajdor
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