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OR.BR.0002.12.19

P R O T O K Ó Ł Nr XII/19
z nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Poraj
w dniu 7 listopada 2019 roku
budynek Urzędu Gminy w Poraju
ul. Jasna 21, sala nr 220
czas trwania obrad: 1505 – 1530

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Przewodniczący p. Sylwester Sawicki o godzinie 1505
otworzył XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poraj.
Przewodniczący poinformował również, że trwające obrady Rady Gminy Poraj na mocy
art. 20 ust. 1b w/w ustawy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
(Bip) i na stronie internetowej Gminy Poraj. Udział w sesji jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad, a administratorem
danych osobowych jest Gmina Poraj reprezentowana przez Wójta Gminy Poraj.
Następnie powitał przybyłych na sesję radnych, pracowników Urzędu Gminy Poraj wraz z
Wójt p. Katarzyną Kaźmierczak, przedstawicieli prasy oraz uczestników sesji – wg listy
obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności (załącznik nr 2) Przewodniczący stwierdził, że w sesji
uczestniczą wszyscy radni.
Przewodniczący poinformował również, że sesję nadzwyczajną zwołał na pisemny wniosek
Wójt p. Katarzyny Kaźmierczak – załącznik nr 3 do protokołu.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Proponowany porządek XII nadzwyczajnej sesji – załącznik nr 4, został przekazany
radnym w terminie zgodnym z zapisami Statutu Gminy Poraj, tzn. 5 listopada 2019 r. –
załącznik nr 5. Przewodniczący p. Sylwester Sawicki zapytał radnych o uwagi do porządku
sesji.
Radny p. Patryk Frendowski zgłosił fakt, że nie jest transmitowana sesja w internecie.
Przewodniczący p. Sylwester Sawicki poprosił o cierpliwość, ponieważ mogą wystąpić
chwilowe opóźnienia w transmisji i ponownie zapytał radnych o ewentualne wnioski do
porządku sesji. Uwag nie zgłoszono.
Po stwierdzeniu prawidłowości transmisji obrad sesji Przewodniczący p. Sylwester Sawicki
zarządził głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie 15 głosami
„za”.
Wynik głosowania imiennego nad porządkiem XII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poraj
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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4. Zamknięcie sesji.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 7.
Radni wraz z projektem przedmiotowej uchwały otrzymali również dokument pn.
„Metodologia wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, który stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący p. Krzysztof Klimek.
Pytania i uwagi mieli:
 Radny p. Bartosz Rajczyk:
 złożył wniosek, w którym zaproponował stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, tzn.
odpady segregowane 13,50 zł za osobę i odpady
niesegregowane 30,00 zł za osobę, argumentując to tym, że gmina w ten sposób
zgromadzi pieniądze na planowany zakup koszy na śmieci,
 nawiązał do nielegalnych wysypisk śmieci, które należy usunąć, a na które Gmina
nie ma środków,
 stwierdził, że jego zdaniem stawka 13,50 zł i 30,00 zł, spowoduje, że Gmina
będzie miała czym dysponować i da to możliwość stworzenia dodatkowych
projektów odnośnie gospodarki odpadami,
 stwierdził, że kwoty w systemie muszą się zbilansować, tzn. nie chodzi o to, aby
gmina zarabiała, tylko o wypracowanie bezpieczeństwa finansowego;
 Radny p. Leszek Lach zwrócił uwagę na błąd w odczytywaniu daty w projekcie
uchwały twierdząc, że skoro głosowanie odbywa się dzisiaj, to data powinna być 7
listopada a nie 8;
 Wiceprzewodniczący p. Krzysztof Klimek zgodził się z Radnym p. Leszkiem Lachem,
potwierdzając właściwą datę, czyli 7 listopada w projekcie uchwały;
 Radny p. Waldemar Sitek:
- odniósł się do wypowiedzi Radnego p. Bartosza Rajczyka, że w uchwale, nad którą
będą głosować jest już zawarty zakup koszy przez Gminę Poraj, tylko na trochę
innych warunkach, co było już omawiane na poprzedniej sesji;
- stwierdził, że skrupulatność w zaproponowanej stawce 11,04 zł jest trochę
przesadna,
- zwrócił się z pytaniem do Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i
Pozyskiwania Środków (GK) p. Adama Zaczkowskiego o wyjaśnienie faktu
dotyczącego podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko dla
gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, natomiast
chciał wiedzieć, co w kwestii letników, którzy przyjeżdżają sezonowo, dodał, że
wielokrotnie spotkał się z sytuacją jak takie osoby wyrzucały śmieci do kontenera
postawionego przy zalewie i zauważył, że warto byłoby tą kwestię rozpatrzeć;
- odniósł się do słów Kierownika Ref. GK na jednej z poprzednich sesji Rady Gminy
Poraj, gdzie powiedział, że opłata od letników jest roczna i nie można jej podnosić w
trakcie roku i stwierdził, że zmianą tych zapisów należy zająć się na najbliższej sesji
listopadowej;
 Radny p. Patryk Frendowski:
- poprosił o wyjaśnienie poruszanej przez przedmówcę kwestii dot. koszy na odpady,
ponieważ jego zdaniem w uchwale jest ujęta stawka dzierżawy koszy a nie wykupu,
- zauważył, że zaproponowana dziś niższa opłata jest podwyżką o około 50 %,
natomiast poprzednia, wyższa propozycja opłat to podwyżka o 100%,
- zaproponował zróżnicowanie stawek dla mieszkańców, którzy posiadają np.
kompostowniki, czy ekologiczne piece gazowe;

3

 Radna p. Ewa Masłoń:
- odniosła się do wypowiedzi swojego przedmówcy odnośnie ewentualnej ulgi dla
mieszkańców, którzy posiadają piece ekologiczne i zapytała, czy jest możliwość
formalna, aby wprowadzić zapis w uchwale, że osoby posiadające różnego rodzaju
piece ekologiczne, które zmniejszają produkcję popiołu, mogą liczyć na obniżkę
stawki o chociażby symboliczną złotówkę;
 Radna p. Jolanta Chmura:
- zapytała, jak dokładnie wygląda odbiór odpadów biodegradowalnych, czy firmy
naliczają sobie za to dodatkowe koszty, czy jest to wliczone w ogólną stawkę za
odbiór śmieci segregowanych i niesegregowanych,
- chciała wiedzieć, czy gdyby śmieci było mniej, to czy faktycznie zmniejszyłyby się
opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
 p. Adam Zaczkowski odpowiedział:
- stawka dla nieruchomości letniskowych będzie aktualizowana w kwietniu w związku
z nowelizacją ustawy, będzie to omawiane już na komisjach listopadowych,
- wszystkie opłaty za wywóz odpadów zostały już uregulowane przez letników,
dlatego też nie będą pobierane opłaty w grudniu, a wszelkie zmiany będą
wprowadzane podczas wdrażania nowego regulaminu w związku z nowelizacją
ustawy oraz z przetargiem, do którego przygotowuje się Gmina Poraj,
- w związku z tym, że były pytania i wątpliwości związane z wykupem przez Gminę
pojemników i tym, czy powinny być zakupione w trybie jednorocznym, co było
zaplanowane na grudzień przyszłego roku zaproponowano na dzisiaj drugie
rozwiązanie w postaci obniżenia pierwotnie wyliczonej stawki o koszty wykupu
pojemników, stąd też wyszła kwota 11,04 zł,
- odniósł się do wniosku Radnego p. Bartosza Rajczyka, mówiąc, że w kalkulacjach
nie została ujęta kwota likwidacji dzikich wysypisk śmieci, ale jak najbardziej można
to uwzględnić w kolejnych wyliczeniach, dodatkowo nie zostały ujęte w kalkulacji
tegoroczne niedobory systemu w kwocie ok. 375 tys. zł, dlatego też oczywiście za
zgodą rady zwiększona stawka pomoże zmniejszyć zaległości za wywóz odpadów,
- nowelizacja ustawy przewiduje możliwość zmniejszenia stawki dla osób, które
posiadają kompostownik, ale ta kwestia będzie poruszana na najbliższych
posiedzeniach Rady Gminy i dopiero po zmianie regulaminu wprowadzenie
ewentualnych obniżek będzie możliwe,
- odnośnie pieców ekologicznych nowelizacja nie przewiduje zniżek dla gospodarstw,
które nie produkują popiołu, dlatego nie można wprowadzać zmian w stawkach za
gospodarowanie odpadami, tylko w Programie Ochrony Środowiska poprzez szukanie
rozwiązań, aby premiować osoby, które takie piece będą chciały kupić, czyli o
możliwość dotowania,
- nawiązał do pytania Radnej p. Jolanty Chmury, która prosiła o wyjaśnienie w jaki
sposób płaci się za biodegradowalne odpady i powiedział, że firma wystawia fakturę
za ilość odpadów z całej gminy, która traktuje to globalnie obciążając mieszkańców i
wyliczając stawki dla każdego po równo, bez względu na ilość i jakość odpadów
wprowadzonych do systemu, w ramach nowego regulaminu, gdy wielu mieszkańców
zgodzi się na kompostowanie, gdzie okazałoby się, że bioodpadów jest mniej, gmina
wówczas nie zapłaci za te odpady, co oznaczałoby mniejsze koszty za całą usługę i
możliwość redukcji stawki za wywóz śmieci;
 Radny p. Waldemar Sitek:
- poprosił o doprecyzowanie dzierżawy koszy, o której mowa w ustawie, czy będzie
ona od tej samej firmy, od której był planowany wykup, czy będzie to w ramach
odbioru przez firmę świadczącą usługi komunalne,
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- chciał się dowiedzieć, skoro ustawa nie przewiduje bonifikaty dla osób, które nie
produkują popiołu, ale jednocześnie jej nie zabrania, to czy jest możliwość, aby podjąć
taką uchwałę, która przewidywałaby zniżki dla takich osób;
p. Adam Zaczkowski odpowiedział:
- przygotowując kalkulacje zostały uwzględnione ceny z oferty, która została
przygotowana przez jedną z wiodących firm na rynku natomiast nie oznacza to, że
gmina będzie chciała od tej firmy najpierw wydzierżawić a następnie te pojemniki
wykupić, o tym decyduje rynek i ustawa o zamówieniach publicznych, bez względu
na to, czy mówimy o dzierżawie z wykupem czy o samej dzierżawie, procedura jest ta
sama, gmina będzie występowała z zapytaniem ofertowym;
Radny p. Waldemar Sitek zapytał, czy dotyczy to firmy, która będzie odbierać śmieci,
czy to jest zupełnie inna firma dostarczająca pojemniki;
p. Adam Zaczkowski odpowiedział, że jeśli firma, która realizuje odbiór odpadów,
posiada takie usługi w swoim pakiecie, to będzie mogła przystąpić do przetargu, tylko
w sytuacji, gdy Gmina zdecyduje się na pojemniki używane, natomiast póki co taka
decyzja nie została wydana;
Radny p. Waldemar Sitek zapytał, co w momencie, gdy Gmina zmieni odbiorcę
śmieci, czy pojemniki zostaną te same;
p. Adam Zaczkowski stwierdził, że pojemniki zostaną te same, ponieważ Gmina chce
uniezależnić wyposażenie pojemników od firmy, która odpady odbiera, odniósł się do
poprzedniej sesji, gdzie wszystko było uzasadnione, ponieważ ma to na celu
zwiększenie konkurencyjności firm, które odbierają odpady, Gmina będzie miała
więcej korzystniejszych cenowo ofert, z których będzie mogła wybierać;
Radny p. Waldemar Sitek chciał się upewnić, że podejmując tą uchwałę Gmina
uniezależni się od odbiorców śmieci odnośnie pojemników;
p. Adam Zaczkowski zgodził się z radnym p. Waldemarem Sitkiem, założenie się nie
zmienia, Gmina w ramach zaproponowanej stawki, która zostanie uchwalona i będzie
uwzględniała dzierżawę pojemników będzie chciała wyposażyć mieszkańców w
pojemniki do końca marca 2020 roku i w przetargu nie będzie kalkulowana już ta
usługa;
Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko odniosła się do ustawy, że nie można w
sposób dowolny kalkulować, robić zniżek, zwyżek, można się poruszać tylko w
granicach określonych przez ustawodawcę, czyli akt prawa miejscowego nie może
pozostawać w sprzeczności z ustawą, nie może wykraczać poza jej normy i nie może
prowadzić do obejścia ustawy;
Radny p. Leszek Lach poprosił o doprecyzowanie czy ustawa tego zabrania;
Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko odpowiedziała, że „w Polsce nie ma
takiego systemu jaki funkcjonował na Dzikim Zachodzie, że co nie jest zakazane to
jest dozwolone”;
Radny p. Patryk Frendowski chciał się dowiedzieć, czy od ostatniego, wspólnego
spotkania poprawiła się ściągalność za odbiór odpadów komunalnych, i jaka na chwilę
obecną jest kwota zaległości;
Skarbnik p. Anna Kukla odpowiedziała, że ściągalność zaległości jest sprawdzana raz
na kwartał lub raz na pół roku, w związku z tym, kwoty podane na ostatniej sesji,
która miała miejsce 31 października br. są aktualne;
Radny p. Patryk Frendowski poprosił o przypomnienie kwoty zadłużenia za
gospodarowanie odpadami;
Skarbnik p. Anna Kukla podała przybliżoną kwotę, na co Radny p. Waldemar Sitek
odczytał dokładny stan zadłużenia, który był przedstawiany na poprzedniej sesji, tzn.
141 tys. zł. od mieszkańców i 26 tys. zł. od firm;
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 Przewodniczący p. Sylwester Sawicki w związku z brakiem kolejnych pytań zarządził
głosowanie nad wnioskiem Radnego p. Bartosza Rajczyka o ustalenie stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzn. za odpady segregowane w kwocie
13,50 zł/osobę oraz za odpady niesegregowane w kwocie 30,00 zł/osobę;
Wniosek został przyjęty 8 głosami „za”, 5 osób było „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała
się” od głosu, 1 osoba „nie oddała” głosu.
Wynik głosowania imiennego nad wnioskiem stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 Wiceprzewodniczący p. Krzysztof Klimek odczytał przedmiotowy projekt uchwały z
uwzględnieniem stawek przegłosowanych w drodze wniosku..
Przewodniczący p. Sylwester Sawicki zarządził głosowanie, w wyniku którego:
Uchwała NR 91(XII)19 zmieniajaca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 10) została przyjęta – 8
głosami „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 osoba nie oddała głosu (Radna p. Barbara Caban).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

4. Zamknięcie sesji.
Podczas sesji został rozdany radnym dokument zawierający odpowiedzi na pytania zadane
na XI sesji Rady Gminy Poraj w dniu 31 października 2019 r., które dotyczyły gminnych
lokali mieszkalnych (załącznik nr 12).
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodniczący p. Sylwester
Sawicki podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 1530 zamknął XII nadzwyczajną
sesję Rady Gminy Poraj.

Protokolant
Inspektor
Agnieszka Dudek

Przewodniczący
Rady Gminy Poraj

Sylwester SAWICKI

