
PROTOKÓŁ Nr XI/2019
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 13 grudnia 2019 roku

ad. 1 .  Otwarcie sesji.

Nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Przyrowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria Stępień. 
Przywitała radnych, Wójta Gminy oraz pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

ad . 2 . Stwierdzenie prawomocności obrad.

Nastąpiło sprawdzenie listy obecności. W obradach uczestniczy 11 radnych, co stanowi 73% 
składu rady, wobec czego rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni: Barbara Wierciochowicz, Ewa Żmuda, Arkadiusz Różycki, Andrzej Różycki.

Przewodnicząca Rady poprosiła obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy
38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

ad . 3 . Przedstawienie porządku obrad.

 Przewodnicząca Rady poprosiła, aby w porządku obrad, który Radni otrzymali, 
nanieść poprawkę w punkcie 5 dotyczącą tytułu uchwały. Poprawny tytuł projektu uchwały 
ma brzmieć: „Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

ad . 4 . Podjęcie uchwały o zmianie uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
            gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącej Rady – omówił projekt  uchwały w sprawie
zmiany  uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:

- Radny Nowak Władysław - poparł projekt uchwały zwłaszcza w zakresie 
zróżnicowania opłat za odpady za kompostowanie odpadów,

- Radny Stanuchiewicz Wiesław zawnioskował – stosownie do dyskusji na 
posiedzeniach komisji – aby „bonus” za kompostowanie zwiększyć o 1 złoty i określić 
go na kwotę  3 złotych,

- Radna Ślęzak-Zawadzka stwierdziła, że należy dobrze rozważyć obniżenie stawki 
podstawowej, gdyż może się okazać pod koniec roku, że pieniędzy zabraknie. 
Proponuje więc pozostawienie proponowanej stawki,

- Radny Auguściak wyraził poparcie dla propozycji radnego Stanuchiewicza. 
Jednocześnie wskazał, że gdyby po półroczu okazało się, że może środków 
zabraknąć, to wówczas stawkę opłaty można podnieść

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Stanuchiewicza, aby 
w § 1 pkt 2  projektu uchwały przyjąć stawkę 15 złotych za odpady komunalne zbierane 
selektywnie, a w §  2 projektu uchwały określić zwolnienie z części opłaty dla właścicieli 
kompostujących bioodpady na kwotę 3 złotych.
Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw 3 radnych, od głosowania wstrzymało się 
2 radnych.



Wójt poprosił o wypowiedzenie się co do wielokrotności stawki za odpady niesegregowane.
Nie zgłoszono propozycji zmian zaproponowanej w projekcie uchwały 3 krotności stawki.
Następnie Wójt poprosił o wypowiedzi w temacie proponowanej stawki ryczałtowej dla 
nieruchomości wykorzystywanych przez część roku.

- Radny Auguściak zapytał czy to nie jest zbyt duża dysproporcja w opłacie ryczałtowej
oraz dlaczego tam gdzie nie zamieszkują mieszkańcy jest opłata od pojemnika

Wójt udzielił wyjaśnień wskazując, że średnio opłata ta miesięcznie wyniesie ok. 10 zł., 
natomiast opłata przy nieruchomościach niezamieszkałych dotyczy głównie nieruchomości 
gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt uchwały  w omawianej 
sprawie.
Uchwała Nr XI/60/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 11 radnych 
– podjęta została jednogłośnie (protokół głosowania w załączeniu).

ad . 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
           opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącej Rady – omówił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
Radny Stanuchiewicz ,w trakcie omawiania przez Wójta projektu uchwały, o godzinie 942 

opuścił obrady.
W uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Kierownik Referatu Rolnictwa poinformował, że na tą 
sesję nie było możliwości opracowania elektronicznego wzoru deklaracji. Opracowany 
zostanie przez firmę specjalistyczną na kolejną sesję.
W dyskusji nad projektem głos zabrali:

- Radna Ślęzak-Zawadzka – zapytała o sposób wypełniania formularza w części E i F
Wójt udzielił wyjaśnień.

- Radna Stępień zapytała do kiedy należy złożyć deklaracje
Wójt odpowiedział, że od stycznia do czasy dokonania wpłaty za I kwartał 2020 roku.

- Radny Auguściak zapytał czy treść uchwały była konsultowana i czy nie powinny się 
w niej znaleźć zapisy gdzie i kiedy składać deklaracje

Kierownik Referatu Rolnictwa odpowiedział, że uzgadniał projekt tej uchwały z organem 
nadzoru. Natomiast takie zapisy nie powinny być w uchwale. Znajdą się one w pouczeniu 
na deklaracji.
            Wójt dodał, że informacja w tym zakresie zostanie także podana na stronie 
internetowej Urzędu.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały  w omawianej sprawie.
Uchwała Nr XI/61/2019 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 10 radnych 
– podjęta została jednogłośnie (protokół głosowania w załączeniu).

ad . 6 .  Komunikaty i wolne wnioski.

Wójt Gminy podziękował Radnym za konstruktywną dyskusję i jednomyślność przy 
podejmowaniu uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Radna Ślęzak-Zawadzka zapytała (w związku z dzisiejszą aurą – śliska nawierzchnia dróg) 
o kwestie zimowego utrzymania dróg
Wójt poinformował o podpisanych umowach z dwoma wykonawcami, którzy będą realizować
to zadanie. Odnosząc się do nie posypanej nawierzchni wyjaśnił, że obowiązkiem gminy jest 
zachowanie przejezdności dróg. Dzisiaj nie było opadów śniegu i prognozy temperatur 
w dalszej części dnia też nie były ujemne, wobec powyższego nie było konieczności 
posypywania dróg. Wystarczające było zachowanie ostrożności przez kierowców.



Przewodnicząca Rady poprosiła – w imieniu druhów strażaków z OSP w Przyrowie – 
o potwierdzenie kto wybiera się na uroczystości zaplanowane na najbliższą niedzielę.
Następnie złożyła obecnym serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt.

Wójt Gminy – w imieniu własnym oraz w imieniu pracowników – również złożył 
życzenia świąteczne.

ad . 7 .  Zakończenie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym 
za uczestnictwo w obradach i zamknęła XI - nadzwyczajną - sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała:

Relacja z obrad dostępna jest na stronie: https://przyrow.sesja.pl


