PROTOKÓŁ NR III/18
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 19 grudnia 2018 r.
w świetlicy remizy OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 13.00 rozpoczął obrady
III sesji Rady Gminy Gorzyce.
Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Pan Tadeusz Turek)-była ona
prawomocna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie stwierdził,
w związku z tym przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 3
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do Protokołu nr I/18 z sesji Rady Gminy. Uwag nie
było.
Następnie zapytał czy są uwagi do Protokołu nr II/18 z sesji Rady Gminy. Uwag nie było.
Ad. 4
Wójt Gminy przedstawił informację o działaniach w okresie od 19 listopada do 19 grudnia
2018 r.
 30 listopada zakończono prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy i dobudowy przepompowni do istniejącej już sieci; dobudowano
99 przepompowni przydomowych, na osiedlu Przybyłów wybudowano odcinek
o długości 700 m-zadania te zostały zrealizowane ze środków budżetu Gminy;
 została odebrana instalacja na ul. Pączek Gorzycki-ta inwestycja była
dofinansowana z PROW-u;
 uruchomiono drogę do strefy ekonomicznej w Gorzycach;
 trwają prace przy skrzyżowaniu ulic Odlewników i ks. A. Osetka;
 odbyło się otwarcie inwestycji realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad-uruchomiono most na drodze nr 77, cała inwestycja była
warta 18,5 mln zł;
 3 grudnia została zakończona została kolejna inwestycja przeciwpowodziowa,
częściowo obejmująca gminę Tarnobrzeg-prawy wał Trześniówki jest całkowicie
wyremontowany, oddano też przepompownię w Trześni (tzw. na Bęca); Wójt
omówił kolejne inwestycje przeciwpowodziowe, które będą realizowane na
terenie Gminy
 przy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gorzycach zostały
odebrane dwie instalacje fotowoltaiczne-koszt inwestycji to ponad 1 300 tys. zł,
z czego wartość dofinansowania to ponad 800 tys. zł (dofinansowanie pozyskano
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020)
 w ramach zadania Rozwój OZE firma ML System zakończyła na terenie Gminy
montaż 178 instalacji fotowoltaicznych, trwają ostatnie odbiory, rozpoczęła się
też procedura podłączenia tych instalacji do sieci energetycznej;
 Wójt przypomniał, że uruchomiony został punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych przy ul. Wrzawskiej w Gorzycach;
 w związku z okresem zimowym podjęto działania związane z bieżącym
utrzymaniem dróg i chodników będących własnością Gminy Gorzyce-zadania te
są realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach; Wójt
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przypomniał o obowiązku utrzymania czystości przy posesjach przez właścicieliusunięcie błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń;
 Wójt poprosił aby zwracać uwagę na osoby, które są samotne, mało sprawne,
w podeszłym wieku; poprosił o informację w sytuacji zauważenia osób
bezdomnych; informację o osobach potrzebujących pomocy należy zgłaszać
pracownikom socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 Wójt poprosił aby zwracać uwagę na to by mieszkańcy używali odblasków po
zmroku;
 2 grudnia po raz czwarty odbył się kiermasz świąteczny, był też strażacki orszak
św. Mikołaja, który odwiedził wszystkie miejscowości Gminy; było spotkanie
z Mikołajem; Wójt podziękował strażakom za włączenie się w akcję
przygotowania prezentów, które trafiły do dzieci z domu dziecka w Stalowej Woli,
podziękował również Kołu Gospodyń Wiejskich w Gorzycach za przygotowanie
Sali, przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla uczestniczących w orszaku jak i
gości, którzy odwiedzali kiermasz; Wójt podziękował też wszystkim wystawcom;
 6 grudnia odbyły się po raz czwarty międzyszkolne igrzyska mikołajkowe dla
dzieci z klas 0 do 3-turniej odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła
II w Gorzycach;
 7 grudnia zostały wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla par,
które obchodziły 50 rocznicę ślubu; udział w uroczystości brały też pary
świętujące 55-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego; Wójt podziękował za
przygotowanie tej uroczystości B. Babiec-Wziątek-kierownik USC,
pracownikom GOK i wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu tej
uroczystości;
 Wójt zaprosił na spotkanie podsumowujące pracę, które odbędzie się w piątek
21 grudnia o godz. 14.30.
Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację. Odnosząc się do informacji
o jubileuszu 50-lecia małżeńskiego poinformował, że jubilatami byli też radny Marian chmura
z żoną.
Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który podziękował za zorganizowanie tej
uroczystości i za złożone życzenia.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do informacji udzielonej przez Wójta.
Zapytań nie było.
Ad. 5
1/ Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023 (III/16/18)
2/ Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023 (III/17/18)
3/ Uchwała w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (III/18/18)
Opinia Komisji Oświaty-pozytywna dla wszystkich uchwał. Przewodniczący Komisji,
radny Pan Marcin Krzemiński, poprosił obecną na sesji kierownik OPS, Panią Barbarę
Surowiecką
o przedstawienie uzasadnienia.
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Pani Barbara Surowiecka przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedstawionych
projektów uchwał.
Nie było pytań do projektu. Przewodniczący przeszedł do głosowania.
Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Następnie przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym
programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Przewodniczący zapytał ko jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia
gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
4/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres
kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (III/19/18)
Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są zapytania do tego projektu uchwały. Zapytań nie było,
więc Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
5/ Uchwała w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze wszystkimi urządzeniami,
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, instalacji fotowoltaicznych przy
budynkach stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, stanowiących własność Gminy
Gorzyce (III/20/18)
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, radny Pan Marian Chmura powiedział, że dzień
wcześniej pracownik Urzędu obszernie to wszystko wyjaśnił. Dodał, że opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do tego projektu uchwały. Zapytań nie
było.
Przewodniczący poprosił radnych aby w paragrafie pierwszym dopisali, że przekazanie
następuje z dniem 1 stycznia 2019 r.
Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
6/ Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (III/21/18)
Przewodniczący zauważył, że w przypadku tej uchwały radni są postawieni pod ścianą.
Poprosił radnych by wyjaśniali mieszkańcom dlaczego Rada podniosła cenę śmieci. Dodał, że
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Gmina nie może dotować śmieci. Poprosił o wyjaśnienie mieszkańcom, że to nie radni
podnoszą ceny. Dodał, że w innych gminach jest tak samo. Powiedział, że składa się na to kilka
czynników. Jednym z czynników są koszty, podał tutaj przykład m. in. ceny za tonę śmieci,
która wzrosła prawie 700%. Poinformował, że był już jeden przetarg, który został przez Wójta
unieważniony. Powiedział, że pracowała nad tym Komisja Budżetu, wszyscy radni, dodał że
decyzja jest bardzo trudna, jednak jeżeli radni nie podejmą tej uchwały to Gmina będzie
narażona na kary. Następnie Przewodniczący poprosił o opinie Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu, radny Pan Robert Pasieczny przypomniał, że zgodnie
z ustawą gmina pokrywa koszty gospodarowania odpadami. Poinformował, że Gmina
przeprowadziła w tym roku postępowanie przetargowe-do przetargu przystąpiła tylko jedna
firma. Zaproponowała ona za odbiór jednej tony odpadów cenę 692,28 zł przy obowiązującej
dotychczas 339,12 zł. Zaproponowana cena znacznie przekroczyła środki budżetowe. Obecnie
Gmina Gorzyce jest w przededniu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego.
Istnieje również konieczność udzielenia zamówienia z wolnej ręki za odbiór odpadów od
1 stycznia 2019 r.-będzie to robić firma, która obecnie obsługuje Gminę. W trybie negocjacji
firma zaoferowała stawkę 579,96 zł za tonę odpadów. W związku z tym pracownik
merytoryczny dokonał analizy kosztów z uwzględnieniem tzw. opłaty marszałkowskiej, która
w tej chwili ma wynosić ok. 170 zł (w 2013 r. było to 115 zł). Przewodniczący Komisji
poinformował, że stawki do tej pory nie były zmieniane. Dodał, że opinia Komisji jest
pozytywna.
Następnie Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji, radny Pan Marian chmura poinformował, że opinia jest
pozytywna przy jednym głosie sprzeciwu.
Przewodniczący udzielił głosu radnej Pani Bronisławie Kochowskiej.
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że podwyżka stuprocentowa za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nieuzasadniona. Z tego względu, że po pierwsze
tutaj żeby podjąć tak naprawdę decyzję potrzebna jest szczegółowa analiza kosztów. Takiej
szczegółowej analizy kosztów radni nie otrzymali na posiedzeniu komisji. Taka szczegółowa
analiza kosztów zapewne jest, Pani radna wie to od Pani, pracownika merytorycznego. Jeżeli
Pani radna nie wie jak po prostu radni pracowali nad tym co zostało dzień wcześniej
przedstawione. Dla niej osobiście były to bardzo ogólne informacje. Ona na przykład na
podstawie tych bardzo ogólnych informacji nie mogła się odnieść do tego czy to jest
uzasadnione czy nie. Natomiast po rozmowie z Panią J. Bartoszek, która przedstawiła radnej
szczegółową analizę, rozmowa była telefoniczna. Tam na pewno wiele rzeczy trzeba by
wytłumaczyć, jeszcze przed chwila Pani Jola udzieliła jej informacji w tym temacie. Pani radna
stwierdziła, że musi przyznać jak radni mogli pracować nad czymś co w zasadzie, nad
dokumentem, który właściwe nic nie mówi. Zaapelowała do radnych żeby byli bardziej
dociekliwi i żądali, komisje po prostu dokumentów szczegółowych. Szczególnie zwróciła
uwagę Przewodniczącemu jej komisji, Panu M. Chmurze, by na takie komisje po prostu żądał
dokumentów szczegółowych. Dodała, że Komisja radnej trwała dzień wcześniej 10 minut, więc
trudno było w zasadzie cokolwiek ustalić, radna zwracała nie raz na to uwagę w poprzedniej
kadencji i to się powtarza również teraz. Zwracając się do Wójta powiedziała, że uważa że ta
podwyżka stuprocentowa jest nieuzasadniona i dlatego zdecydowała się sprzeciwić jeżeli
chodzi o podwyżkę stuprocentową.
Głos zabrała Pani Jolanta Bartoszek, pracownik merytoryczny Urzędu Gminy.
Powiedziała, że nie zgadza się ona z radną B. Kochowską-wszystkie dostarczone przez nią
dokumenty w pełni uzasadniają podwyżkę stuprocentową. W 2018 r. stawka, która została
wynegocjowana wyniosła 579,89 zł i wychodzi równe 1,5 mln zł-to są tylko koszty, które
poniesie Gmina w przyszłym roku w stosunku do firmy, która będzie odbierać odpady
komunalne. Ponadto są koszty, które dotyczą administracji Dodała, że przedstawiona tabela
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w pełni wszystko wskazywała. Dodany był tam dla porównania rok 2016, 2017, jak się ma ilość
odpadów.
Głos zabrał Przewodniczący, który chciał sprostować. Powiedział, że dzień wcześniej
wszyscy radni pracowali nad tym projektem uchwały. Komisja Rolnicza nie trwała 10 minut,
wszyscy siedzieli ok. 2 godzin.
Głos zabrał Wójt, Pan Leszek Surdy. Przypomniał, że jeden przetarg unieważnił.
Przedstawiona cena była nie do przyjęcia. Przypomniał również, że trzy lata temu Gmina była
w podobnej sytuacji-wówczas unieważniono dwa przetargi. W trzecim przetargu udało się cenę
utrzymać. Wójt powiedział, że w ciągu trzech lat bardzo zmieniła się sytuacja jeżeli chodzi o
zagospodarowanie odpadów. Dodał, że odpady z Gminy trafiają do instalacji w Stalowej Woli.
Powiedział, że w tym czasie dwukrotnie wzrosła tam cena za śmieci. W takiej samej sytuacji
są wszystkie okoliczne samorządy. Obecna umowa kończy się 31 grudnia, chodzi o to by na
okres dwóch miesięcy podjąć tę uchwałę. Dodał, że należy podjąć tę uchwałę bo może dojść
do takiej sytuacji, że jeżeli nie zostanie podpisana umowa z firmą, która w wyniku negocjacji
wygrała postępowanie to wówczas 1 stycznia, np. osiedle Gorzyce zostanie bez pojemników
na śmieci i możliwości odbioru odpadów. Równolegle toczy się drugie postępowanie
przetargowe-rozstrzygnięcie będzie 7 stycznia. Wówczas zobaczy się jaka będzie cena. Wójt
nie sądzie żeby to była cena niższa. Zwrócił uwagę na to co dzieje się w sąsiednich gminach i
w całym kraju. Dodał, że ta wynegocjowana cena jest w miarę dobra. Wójt podkreślił, że
wzrosła tonażowo ilość śmieci, odpadów przybywa w zastraszającym tempie. Zwracając się do
Pani radnej poprosił żeby powiedziała dokładnie dlaczego się sprzeciwia. Żeby powiedziała to
publicznie. Dodał, że ostatnio często są spotkania, sesje również. Powiedział, że nie trwało to
10 minut.
Głos zabrał radny Pan M. Chmura, który powiedział że odbiera wystąpienie radnej B.
Kochowskiej jako atak szczególnie na przewodniczącego i z tego wychodzi, że przewodniczący
komisji jest winny temu że ta cena tak wzrosła. Powiedział, że Pani Jola przygotowała tak
obszerny materiał. Dodał, że komisje były wspólne, praktycznie wszyscy na nich byli.
Rozmawiano, różne warianty przyjmowano. Radni doszli do wniosku, że nie ma innej
możliwości jak ustalenie ceny w wysokości 12 zł za odpady segregowane i 18 zł
niesegregowane. Dodał, że z Panią Kochowską rozmawiał telefonicznie przed sesją bardzo
długo, starał się wytłumaczyć. Jemu też nie jest obojętne, żeby te ceny były tak wysokie, też by
chciał żeby te ceny były jak najniższe. Wszyscy na ten temat debatowali, nie ma innego wyjścia,
uzasadnienie jest na piśmie. Zwracając się do radnej B. Kochowskiej poprosił by wniosła swój
projekt, w którym cena będzie jak do tej pory.
Ponownie głos zabrała radna Pani B. Kochowska. Zwracając się do radnego M. Chmury
powiedziała, że to nie jest atak na niego. Zwracając się do Wójta powiedziała, że jeżeli chodzi
o wytłumaczenie-powtórzyła, że ich komisja trwała 10 minut, góra 15, komisja gospodarki,
natomiast później była komisja wspólna. Natomiast jeżeli chodzi o uwagi, które jej czynił żeby
wytłumaczyła to dokładnie. Powiedziała, że chodzi o to, że na komisji nie było szczegółowej
analizy kosztów, powiedziała, że fachowcem od tych spraw nie jest ale na logikę każdy nawet
mieszkaniec zdaje sobie sprawę z tego, że koszty te obejmują nie tylko koszty po stronie
wykonawcy ale również koszty po stronie gminy. Radnej chodzi o to by radni mieli taką analizę,
np. procentowo czy kwotowo, jaka kwota jest przeznaczana, np. na PSZOK, na administrację,
jaka jest kwota przeznaczana na płace, na inne rzeczy. Ona na przykład by żądała takiej analizy.
I na podstawie takiej analizy dokładnej, wtedy można przeanalizować czy faktycznie jest
uzasadniona stuprocentowa podwyżka, radna nie mówi że absolutnie nie, ale na przykład 10
czy 20% a nie 100. Gdyby była taka analiza szczegółowa ona wówczas dzisiaj nie zabierała
głosu. Zwracając się do Wójta powiedziała, że o taką analizę jej chodzi. Poprosiła aby pokazać
jej, gdzie np. jest zapisane w tej analizie ile kwotowo czy procentowo przeznaczane jest po
stronie gminy np. na administrację.
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Przewodniczący wyjaśnił, że gmina nie może zarabiać ani dotować śmieci. Dodał, że
obradowano nad tym długo.
Radna B. Kochowska powiedziała, że rozmawiała z Panią Jolą na ten temat, Pani radna
zażądała szczegółowej analizy.
Przewodniczący powiedział, że taka analiza jest i Pani Jola ją przedstawiła, według niego
i innych radnych dzień wcześniej szczegółowa analiza została przedstawiona.
Głos zabrał pani Skarbnik w kwestii szczegółowej analizy wynagrodzenia. W przełożeniu
na zaplanowany przeszłoroczny budżet po zsumowaniu wszystkich paragrafów
wynagrodzeniowych wychodzi 76 305,00 zł. Na inne koszty zaplanowana jest kwota 7 tys. zł.
Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny. Powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią
przedmówczyni. Przypomniał, że od co najmniej pół roku na sesjach mówi się, że tonaż w
Gminie wzrasta. Pracownik merytoryczny, Pani Jola przedstawiła analizę w latach 2016, 2017,
2018 miesięczną, roczną średnią tonażu. W 2016 r. było to 180 ton miesięcznie, w 2017 r. 220
ton, w miesiącu kwietniu 2018 r. było to 270 ton, maj-235 ton, przewidywana średnia roczna
to 220 ton. Wzrost tonażu jest widoczny. Pracownik merytoryczny przedstawił również kwestię
ceny przetargu. Pan radny może się nie zgadzać co do podwyżki ale cyfry przedstawione przez
pracownika merytorycznego i Skarbnik Gminy mówią same za siebie.
Radna Pani Bronisława Kochowska zwracając się do pracownika merytorycznego
zapytała czy ma taka analizę jaką dzisiaj przedstawiła, o taką by prosiła.
Pracownik merytoryczny, Pani Bartoszek przytoczyła pytania jakie zadała Pani radna
podczas rozmowy telefonicznej, dotyczące kosztów odbioru śmieci. Uzyskała ona odpowiedź,
że była to kwota ok. 900 tys. zł co daje 340 zł za tonę. Teraz za tonę będzie to 580 zł.
Radna Pani Bronisława Kochowska odniosła się do tego, że podwyżka energii to jest
główny czynnik tej podwyżki 100%. Dzisiaj mówi się co innego. Pani Bartoszek
odpowiedziała, że nie. Dodała, że przedsiębiorcy się zabezpieczają i wliczają te koszty.
Powiedziała, że to koszty na dwa lata a nie tylko na rok. Dodała, że wzrastają koszty w instalacji
w Stalowej Woli.
Radna Pani Bronisława Kochowska chciała zadać pytanie, jednak Przewodniczący
poinformował, że wyczerpała limit wypowiedzi. Zapytała kiedy uzyska odpowiedź na swoje
pytanie. Przewodniczący odpowiedział, że jeżeli będzie czas to udzieli jej głosu.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać jeszcze głos.
Radny Pan Marian Chmura, który zaproponował aby zwrócić się może do Premiera by
zwolnił Gminę z opłaty marszałkowskiej, może wtedy te ceny za śmieci drastycznie spadną.
Przewodniczący podsumowując powiedział, że jest to bardzo trudna decyzja dla Rady.
Dodał, że nie jest to przyjemny projekt, jesteśmy postawieni w sytuacji bez wyjścia. Dzień
wcześniej na posiedzeniu komisji padło pytanie czy da się jeszcze unieważnić ten przetarg,
jednak można popełnić ten sam błąd co w Tarnobrzegu, gdzie cena wzrosła. Zapytał co
wówczas powie się mieszkańcom. Jeżeli radna Kochowska chce podjąć taką decyzję, to proszę
bardzo, to jest każdego indywidualna decyzja. Ale on sam bardzo bałby się podjąć taką decyzję.
Radna Pani Bronisława Kochowska zwracając się do Pani Bartoszek zapytała czy
otrzyma taką dokładną analizę. Pani Bartoszek poprosiła o sprecyzowanie. Pani radna
odpowiedziała, że po stronie Gminy i po stronie wykonawcy. Pani Bartoszek zapytała czy Pani
Kochowska koszty po stronie Gminy ma na myśli koszty administracyjne. Pani radna
odpowiedziała, że wszystkie koszty.
Przewodniczący zwracając się do radnej Kochowskiej poprosił o złożenie na piśmie
zapytania.
Głos zabrał radny Pan Paweł Słonina, który powiedział, że komisja nie trwała 15 minut
czy 10. Temat śmieci przewijał się przez cały czas trwania, ponad dwie godziny. Na pewno dla
wszystkich nie jest to nic dobrego, nikt nie jest z tego zadowolony, ale on uważa, że głównym
powodem podwyżki jest stuprocentowy wzrost ceny jaką musi się płacić za odbiór tych śmieci.
6|S t r o n a

Nie są to żądne koszty ukryte, których poszukuje Pani Kochowska. Do wzrostu ceny odbioru
dochodzi też kwestia, że tych śmieci przybywa. Ani on sam ani nikt z radnych nie chciałby
płacić więcej za śmieci. Ale muszą to zrozumieć mieszkańcy, że głównym powodem tej
podwyżki jest wzrost ceny za odbiór i jest to uwzględnione w tych analizach, które otrzymano
od pracownika merytorycznego i nie było potrzeby dyskutowania więcej jak te 15 minut, bo to
wszystko jest zapisane i nie stanowi żadnego problemu żeby to zrozumieć, przynajmniej dla
niego.
Głos zabrał Wójt Gminy, który odnosząc się do kosztów administracyjnych
poinformował, że w przypadku Gminy powinno to być półtora etatu, a obsługuje to jeden
pracownik. Powiedział, że bardzo spokojnie przyjmuje się wszystkie podwyżki. Jeżeli
wzrastają koszty energii czy paliwa przedsiębiorcy muszą to wszystko wliczyć. Wzrost ilości
to śmieci wiąże się z tym, że jest więcej kursów. To że Pani się nie zgadza czy inni się nie
zgadzają nie będzie nikogo interesować. Jeżeli dojdzie do przetargu, przyjdą trzy, cztery firmy
i wcale tej ceny się nie zbije. Wójt powiedział, że wynegocjowano naprawdę dobre warunki i
oby one się nie pogorszyły. Dodał, że 7 stycznia będzie otwarcie ofert, na które zaprosił Panią
(Kochowską) by po otwarciu ofert mogła porozmawiać z tymi, którzy złożą oferty.
Przewodniczący stwierdził, że zapewne jeszcze nie raz w trakcie tej kadencji pojawi się
temat śmieci.
Następnie przeszedł do głosowania nad projektem:
Za: 12
Przeciw: 1 (radna B. Kochowska)
Wstrzymujące się: 1 (radna T. Czerwińska)
7/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (III/22/18)
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.
Projekt w całości został omówiony na posiedzeniu Komisji.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania dotyczące projektu. Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem uchwały:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 6
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Przewodniczący zarządu osiedla, Pan Marian Zimnicki odnosząc się do kwestii
śmieci zwrócił uwagę na to, że pojemniki są nieopisane na całym osiedlu, to powinna
firma zabezpieczyć. Uzyskał odpowiedź, że zapewni to administrator, a w tym
przypadku jest to Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Głos w tej kwestii zabrał Wójt, który powiedział, że za pojemniki odpowiada
administrator, czyli osoba fizyczna a w przypadku osiedla jest to Spółdzielnia. Wójt
zaznaczył, że do tej pory firma bezpłatnie użyczyła pojemniki Spółdzielni. Uzyskano
zapewnienie, że nadal tak będzie, jeżeli chodzi o tę umowę na dwa miesiące.
Zauważył, że koszt zakupu pojemników musieliby pokryć mieszkańcy osiedla.
W przypadku pozostałych miejscowości byliby to mieszkańcy sołectw.
2. Sołtys Orlisk, Pan Jerzy Stachula poruszył kwestię wykonania w 2019 r. 500 m asfaltu
w Orliskach oraz wykonania skwerku w centrum miejscowości. Wójt odpowiedział,
że jeżeli chodzi o asfalt to należy wykonać projekt natomiast w projekcie budżetu
ujęty jest skwer.
3. Radny Pan Robert Pasieczny w imieniu dzieci i młodzieży korzystającej ze świetlicy
na osiedlu poprosił o to by był w niej dostęp do internetu.
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4. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw w imieniu mieszkańców podziękował Wójtowi za
drogę na Kawęczyn. Poprosił tez o przywrócenie punktu pocztowego
w miejscowości. Wójt odpowiedział, że tematem poczty zajmie się w nowym roku.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze wolne wnioski. Wolnych wniosków nie stwierdził.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję o godz.
14.45.

Protokołowała
Podinspektor Ewa Dul
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