
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Rolnictwa

Protokół nr 3/13

BRM.K.Roln.0012.3.3.2013
Posiedzenie w dniu 21 marca 2013 r.
Obrady rozpoczęto 21 marca 2013 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.

Obecni:

1. Ewa Buczyńska
2. Barbara Czachura
3. Ryszard Dyzma
4. Piotr Kałużny
5. Maria Kowalska
6. Zygmunt Majchrzak

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodnicząca Komisji Ewa Buczyńska powitała członków Komisji, sołtysów oraz 

pracowników Urzędu.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) Przewodnicząca stwierdziła, że komisja jest władna 

do podejmowania prawomocnych wniosków - wszyscy członkowie - 6 członków. 

Przewodnicząca odczytała porządek obrad, nikt nie wniósł uwag. 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2. 

Z okazji 70- lecia urodzin Sołtysa wsi Janikowa Dolnego Pani Czesławy Knypińskiej członkowie 

komisji oraz sołtysi złożyli jubilatce życzenia i wręczyli kwiaty. 

Radna B.Czachura jako Przewodnicząca Zrzeszenia Sołtysów Wlkp. złożyła życzenia wszystkim 

sołtysom z okazji Święta Sołtysa,obchodzonego od niedawna w dniu 11 marca.

2. Omówienie materiałów sesyjnych.

a) Uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu.

Powyższą uchwałę przedstawił i omówił Skarbnik Gminy Maciej Narłowski. 

Radny Ryszard Dyzma zapytał czy w zamian za kredyty będą brane obligacje. 

Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że tak, że jednocześnie gmina rezygnuje z kredytów. 

Radny R.Dyzma zapytał jaka jest różnica kwotowa między kredytem, a obligacjami.  Poprosił  

o przedstawienie symulacji np. przez okres 3 lat. 

Skarbnik  M.Narłowski  odpowiedział,  że  przynajmniej  50  %,  że  w najgorszym ostatnim roku 

emisji, gmina jest w stanie wynegocjować Wibor 6-miesięczny plus ewentualnie 1,5 %, co daje 

w najgorszym wypadku około 4,5 %. Skarbnik stwierdził, że kredyty rządzą się innymi prawami, 

inaczej  się to odbywa,  bierze się pod uwagę nie  Wibor 6- mczny,  tylko  inny rodzaj  Wiboru, 

oczywiście  inaczej  oprocentowany,  w  granicach  8  %.  Poza  tym  dla  kredytu  trzeba  ogłaszać 



przetarg  na  wybór  banku,  co  wiąże  się  z  dłuższym  czasem.  Powiedział,  że  nasze  obligacje 

wykupuje tylko 1 bank i nie może ich dalej sprzedawać. 

Z-ca  Skarbnika  Karolina  Dziekan  dopowiedziała,  że  jeżeli  gmina  ma  podpisaną  umowę  na 

obligacje to wcale nie musi w całości jej wyemitować, może w części, w takiej w jakiej jest jej  

niezbędna.  Natomiast  kredyt  należy  wziąć  w  całości  i  spłat  kredytu  nie  można  przesuwać  

w czasie.

Radna B.Czachura zapytała ile gminę kosztuje obsługa emisji.

Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że do 20 roku od momentu emisji gmina płaci odsetki 2 razy 

w roku, i te odsetki wynosiłyby łącznie około 1mln zł.

Przystąpiono do głosowania uchwały : w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0

b) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Powyższą uchwałę przedstawił i omówił Zbigniew Zastrożny - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. 

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0

c. Uchwała  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  na  rok  2013.

Powyższą  uchwałę  wraz  z  autopoprawką  przedstawił  i  omówił  Skarbnik  Gminy  Maciej 

Narłowski.

W  zakresie  inwestycji  wyjaśnień  udzielał  Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  Gminy  Zbigniew 



Zastrożny. 

Radna  B.Czachura  poinformowała,  że  w  dziale  801,  zakup  traktorka  dla  potrzeb  gimnazjum 

brakuje kwoty. 

Skarbnik Gminy Narlowski  odpowiedział,  że  o ile  dobrze pamięta  to  koszt  zakupu wynosi  8 

tys.250 zł. 

Radny Ryszard Dyzma zapytał ile gmina płaci PKP za m² powierzchni wynajmowanej w budynku 

dworca.

Kierownik  Referatu  Nadzoru  Właścicielskiego,  Kontroli  i  Pozyskiwania  Funduszy  Mariusz 

Szrajbrowski odpowiedział, że generalnie wynajem będzie wynosił 4,- zł za m², a przez pierwsze 

3 -mce 2 zł.

Radny  R.Dyzma  zapytał  czy  nie  jest  przesadą  w  ilości  zleceń  dla  nauczycieli,  ile  to  jest 

roboczogodzin i czy to nie jest za dużo. 

Skarbnik M. Narłowski odpowiedział, że te roboczogodziny dotyczą subwencji. Poza tym część 

środków z oświaty zostało na początku roku pożyczona i teraz trzeba je oddawać. 

Radny R.Dyzma zapytał ile środków wydatkowano na biologiczne oczyszczalnie. 

Dyrektor Z.Zastrożny odpowiedział, że o ile dobrze pamięta to około 300 tys. zł. 

Radna B.Czachura stwierdziła, że skomplikowały się wydatki z oświaty i że dużo środków gmina 

przeznacza na oświatę. 

Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że cześć środków przeznaczona jest na zwiększenie liczby 

zajęć w ramach subwencji,  a reszta środków przeznaczona jest  na spłatę  tzw. długu, który na 

początku  roku  został  zapożyczony  z  oświaty,  że  o  ilości  środków  jakie  będą  musiały  być 

przeznaczone  na  oświatę  począwszy  od  września  będzie  wiadomo  w momencie  gdy  zostaną 

zgłoszone  przedszkola.  Poza  tym  głównie  środki  z  subwencji  są  przeznaczone  na  klasy 

integracyjne, celem zabezpieczenia opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Ponownie podkreślił, 

że to nie jest wszystko co dotyczy spłaty dla oświaty. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie : Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 
Swarzędz na rok 2013.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0

d. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata  

2013-2032.



Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Z-ca Skarbnika Gminy Karolina Dziekan.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.

Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0

e) Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami  

Aglomeracji Poznańskiej".

Powyższą uchwalę przedstawiła i omówiła Kierownik Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 

Joanna Sonnak. 

Radny R. Dyzma zapytał o skomentowanie punktu 16, chodzi o dyrektora Związku, czy jest już 

zatrudniony i czy pobiera pensję i dietę ( pytał w aspekcie artykułu w Glosie Wlkp.). 

Dyrektor Wydziału Teleinformatyki i Zarządzania Kryzysowego Adam Zimniak odpowiedział, że

w tym wypadku powinien być zatrudniony jako Dyrektor nie jako prezes Zarządu i dlatego też nastąpić 

musi zmiana tej uchwały, zgodnie z sugestiami Ministerstwa.

Radny R. Dyzma poprosił aby na Komisji Budżetu odpowiedziano mu czy obecny dyrektor pobiera 

pensję i dietę. 

Dyrektor A. Zimniak odpowiedział, że na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć.

Radny R.Dyzma ponownie poprosił o udzielenie odpowiedzi na Komisji Budżetu.

Przystąpiono  do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie  przyjęcia  zmian w Statucie  Związku 
Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Nie głosowało: 0

f) Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  

nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.



Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony 

Środowiska Joanna Sonnak. 

Radny P.Kałużny zapytał co się zmieniło w tym zakresie.

Kierownik J.Sonnak odpowiedziała,  że niewiele  się zmieniło,  pewne rzeczy musiały być  wykreślone, 

Dotychczas było to regulowane zarządzeniem burmistrza, a ustawa wymaga by było uchwałą. 

Radny R.Dyzma zapytał jakie są nałożone przez urząd obowiązki wynikające dla przewoźnika. 

Kierownik  J.Sonnak  odpowiedziała,  że  przewoźnik  musi  dostarczyć  zapewnienie  na  pozwolenie  na 

wywóz nieczystości. Sprawozdanie takie przedstawia raz na kwartał. 

Radny R.Dyzma zapytał czy przewoźnik przedstawia ilość zawartych umów.

Kierownik J.Sonnak odpowiedziała, że takie sprawozdanie przewoźnik przedstawia raz na kwartał.

Radny R.Dyzma zapytal, czy konkretnie przewoźnik przedstawia w urzędzie zawarte umowy.

Kierownik J.Sonnak odpowiedziała, że przewoźnik zgodnie z ustawą ma obowiązek je przedstawiać.

Radny Dyzma zapytał, jak są regulowane karty przekazania odpadów.

Kierownik J.Sonnak odpowiedziała, że nie musi przedstawiać tych kart.

Radny  R.Dyzma  stwierdził,  że  o  ile  jemu  wiadomo  to  trzeba.  Poprosił  o  sprawdzenie  tego  

i poinformowanie jego na Komisji Budżetu. 

Radna B.Czachura zapytała, co będzie w przypadku gdy przewoźnik nie złozy takiego sprawozdania. 

Kierownik J.Sonnak odpowiedziała,  ze to jest ich obowiązek i w przypadku nie złożenia cofa mu się 

zezwolenie.

Radna B. Czachura zapytała kto sprawdza czystość samochodów asenizacyjnych.

Kierownik J.Sonnak odpowiedziała, że z ustawy wynika, że burmistrz czyli w jego imieniu wykonują to 

upoważnieni pracownicy.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy 
Swarzędz.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0

g)  Uchwała  w sprawie  wymagań jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  

zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami,  



prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich  

części.  

Powyższy  temat  przedstawiła  i  omówiła  Kierownik  Referatu  Rolnictwa,  Melioracji  i  Ochrony 

Środowiska Joanna Sonnak. 

Radna B.Czachura zapytała z kim był konsultowany ten projekt uchwały. 

Kierownik J.Sonnak odpowiedziała, że z nikim, ale gmina musi mieć taką uchwałę. 

Wyszedł radny Z.Majchrzak. 

Komendant  Straży  Miejskiej  P.Kubczak,  odpowiedział  Straż  Miejska  pełni  służebną  rolę  wobec 

mieszkańców i  w tym wypadku straż również wyłapuje,  chwyta  zwierzęta,  psy.  Poinformował,  że ta 

uchwała porządkuje, a jednocześnie umożliwia wyłonienie firmy do wykonania tego zadania.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Nie głosowało: 0

h)  Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  funduszu  sołeckiego  w  2014  roku.

Powyższą  uchwałę  przedstawił  i  omówił  Kierownik  Referatu  Nadzoru  Właścicielskiego,  Kontroli  

i Pozyskiwania Funduszy Mariusz Szrajbrowski. 

Wyszedł radny P.Kałużny. 

Przystąpiono  do  głosowania  nad  projektem  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2014 roku.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0



i. Uchwała  w sprawie  niewyrażenia  zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego  w 2014 roku.

Powyższą uchwałę przedstawił i omówił Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli 
i Pozyskiwania Funduszy Mariusz Szrajbrowski.
Komisja zapoznała się.

j) Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dla  

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy  

Swarzędz na okres od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2014r.

Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - 

Elżbieta Karpińska-Domżalska oraz Dyrektor ZGK Izabela Gonet-Gruszczewska. 

Doszedł radny Z.Majchrzak. 

Radny R.Dyzma powiedział, że jeśli dobrze pamięta, to w 2011 roku był przekładany radzie taki 

sam projekt i został on zakwestionowany przez prokuraturę. Zapytał jaka jest wysokość podwyżki 

i jakie są straty na działalności wodociągowej i ściekowej. 

Dyrektor I.Gonet – Gruszczewska odpowiedziała,  że podwyżka jest średnio o 6 %, a strata na 

wodzie  to  około  80  tys.  zł.  Powiedziała,  że  nigdy  nie  był  jakikolwiek  wniosek  taryfowy 

zakwestionowany  przez  prokuraturę.  Poinformowała,  że  w  2011  roku  obowiązywało 

porozumienie, zawarte przeze okoliczne gminy wraz ze Swarzędzem z miastem Poznań, gdzie na 

mocy tego porozumienia taryfę, która obecnie Zakład przedkłada do gminy, Zakład przedkładał 

do  Prezydenta  Miasta  Poznania  i  radni  Miasta  Poznania  uchwalali  tę  uchwałę.  Te  taryfy 

przedkładane Prezydentowi Miasta Poznania też nigdy nie były zakwestionowane czy odrzucone. 

Na końcu 2012 roku przestał obowiązywać ten Związek, a tym samym zostało wypowiedziane 

porozumienie i  każda gmina,  która była  w tym Związku samodzielnie  tworzy taryfy,  które są 

przedkładane  radom gmin.  Wyjaśniła,  że  zatwierdzenie  uchwały  spowoduje  podwyżkę,  a  nie 

zatwierdzenie  spowoduje,  że  radni  będą  musieli  wykazać  co  jest  niezgodne  z  prawem.  Nie 

rozpatrywanie  tych  uchwał  spowoduje,  że  te  taryfy  zgodnie  

z  obowiązującymi  przepisami  wejdą  w  życie  po  70  dniach.  Cena  wody  jest  taka  sama  jak 

zaproponowana przez Aquanet w Poznaniu, ale dochodzą do tego koszty związane z awariami, 

które ZGK musi pokrywać i stąd te straty. Globalnie straty na wodzie i ściekach wynoszą około 80 

tys. zł. 

Doszedł radny P. Kałużny - wszyscy obecni. 

Radny R.Dyzma zapytał czy ta podwyżka rekompensuje straty Zakładu.

Dyrektor I.Gonet - Gruszczewska odpowiedziała, że trudno jej na to pytanie odpowiedzieć, bo nie 

wie np. ile będzie awarii.

Radny R.Dyzma zapytał skąd się wzięła stawka 15 % naliczona w abonamencie. 

Dyrektor I.Gonet- Gruszczewska odpowiedziała, że ta 15 % stawka dotyczy kosztów związanych 

z wymianą liczników. Ta kwota została naliczona z kalkulacji, które zostały zrobione zgodnie  



z obowiązującymi przepisami.

Radna M.Kowalska zapytała jak spływają należności od mieszkańców. 

Dyrektor  I.Gonet  -  Gruszczewska  odpowiedziała,  że  ma  problemy  ze  ściąganiem  środków, 

szczególnie,  że kryzys  dosięgnął mieszkańców i zaległości dotyczą około 40 % należności, że 

mieszkańcy wiedzą, iż w ostateczności odcina się wodę , dlatego to wykorzystują.

Kierownik  Elżbieta  Karpińska-Domżalska  dopowiedziała,  że  te  taryfy  są  w  takiej  samej 

wysokości jak w gminie Kostrzynie. 

Radny R. Dyzma zapytał ile mieszkańców ma odciętą wodę. 

Dyrektor  Izabela  Gonet  -  Gruszczewska  odpowiedziała,  że  nie  odcina  się  wody,  w  całej 

działalności odcięto wodę tylko w 2 wypadkach. 

Radny  R.Dyzma  poinformował,  że  zgodnie  z  ustawą  można  odciąć  wodę  i  to  się  robi  

w gminie Kostrzyn. 

Komisja zapoznała się.

k) Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dla  
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy  
Swarzędz na okres od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2014r.

Powyższy temat przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Elżbieta 
Karpińska-Domżalska oraz Dyrektor ZGK Izabela Gonet - Gruszczewska. 
Komisja zapoznała się.

l) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7  
grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych komisji  
rady Miejskiej w Swarzędzu.

Powyższą uchwałę odczytała Przewodnicząca Komisji Ewa Buczyńska. 
Komisja zapoznała się.

ł) Stanowisko Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany art. 402 ust. 6 ustawy z dnia 27  
kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłat i kar za składowanie 
i magazynowanie odpadów.

Powyższe stanowisko odczytała Przewodnicząca Komisji Ewa Buczyńska.
Przystąpiono do głosowania Stanowiska Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany art. 402 
ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłat i kar za 
składowanie i magazynowanie odpadów.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie głosowało: 0



3. Omówienie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.

Powyższy temat przedstawił jako Przewodniczący Zespołu tworzącego regulamin ładu i porządku radny 

Zygmunt Majchrzak. 

Poinformował, że zespół zbierał się wiele razy, ale ich praca poszła na marne, bo Związek Międzygminny 

uchwalił swoją uchwałę w części dotyczącej odpadów stałych i ciekłych - śmieci. Zespół pracuje jeszcze 

w  innych  zakresach  dotyczących  ładu  i  porządku  np.  w  zakresie  hodowli  zwierząt.  Poinformował 

również,  że  wiele  uchwał  z  zakresu  regulaminu  podjętych  przez  inne  gminy zostały  uchylone  przez 

wojewodę i  dlatego  nadal  pracuje  ten  zespół.  Dopowiedział,  że  Związek  Międzygminny  jeszcze  nie 

rozpowszechnił swojego regulaminu ponieważ czeka na pozytywną opinię Wojewody, a ze względu na 

to, że zainteresowanie wśród mieszkańców jest bardzo duże, dlatego zespół podjął decyzję iż do każdego 

mieszkańca trafi informator o nowym sposobie wywozu.

Komendant Straży Miejskiej Piotr Kubczak poinformował, że od 31 grudnia 2012 roku nie ma w gminie 

obowiązującego regulaminu  i  dlatego prosi  by przyspieszyć  prace  nad regulaminem,  ponieważ Straż 

Miejska nie ma narzędzi pracy.

Kierownik Z. Majchrzak odpowiedział, że nie ma żadnej gminy w granicach aglomeracji, która podjęła 

taką uchwalę. 

Radny R.Dyzma zapytał co się stało z uwagami radnych. 

Radny Z.Majchrzak odpowiedział, że wszystkie uwagi zostały zanalizowane, ale nie zostały przyjęte do 

regulaminu podjętego przez Związek Międzygminny. 

Radny R. Dyzma poprosił o pismo dlaczego odrzucono jego sugestie. 

Radny  Z.Majchrzak  stwierdził,  że  każdy  wnioskodawca  powinien  dostać  odpowiedź  czy  jego 

sugestie zostały przyjęte, czy nie, a jeśli nie to dlaczego.

Radna  B.Czachura  jako  członek  tego  zespołu  odpowiedziała,  że  uwagi  radnych  i  sołtysów  były 

rozpatrywane  przez  Zespół  i  niektóre  się  znalazły  w  pierwotnym  regulaminie.  Poinformowała,  że 

regulamin  nie  może być  tak  dokładny i  przejrzysty  jakby zespól  chciał  to  zrobić,  ponieważ zawarte 

informacje ujęte są w ustawie i nie mogą być ujęte w regulaminie, stąd ten pomysł z informatorem, który 

będzie zawierał informacje zawarte w regulaminie jak i w obowiązującej ustawie. 

Wyszedł radny R.Dyzma. 

Kierownik  J.Sonnak w sprawie  obowiązujących  umów na wywóz  śmieci  poinformowała,  że  umowę 

należy wypowiedzieć indywidualnie. 

Sołtys  wsi  Paczkowa  M.Glabas  –  Gruszka  zapytała  czy  są  określone  stawki  dla  podmiotów 

gospodarczych i w jakiej wysokości. 

Radny Z.Majchrzak odpowiedział, że stawek nie ma, że będzie musiał się przedsiębiorca opowiedzieć. 



Sołtys  M.Glabas  -  Gruszka  zapytała  o  spalanie  odpadów  zielonych.  Poinformowała,  że  u  niej  

w Paczkowie ma problem z pasieką pszczół, który ma jeden z mieszkańców na swej działce.

Komendant P. Kubczak odpowiedział, że nie obowiązuje regulamin i teraz można palić odpady zielone 

przez cały rok. 

4. Sprawy bieżące.

Na posiedzenie przybył Pan Tomasz Czarnecki, który poinformował, że zgodnie z ustawą na każdej 

posesji powinna być nazwa ulicy z numerem, a nawet lepiej z nazwą miejscowości, dlatego proponuje by 

sołtysi rozpropagowali iż on jest producentem takich tabliczek, że dobrze by było aby w całej wsi były 

jednakowe tabliczki.

Sołtys wsi Łowęcina B. Kaczmarek zapytała czy pojemniki na śmieci segregowane pozostaną. 

Przewodnicząca Komisji E. Buczyńska zapytała czy worki na segregację pozostaną. 

Radny Z,Majchrzak odpowiedział, że worki zostaną, ale ogólne zbiorniki na segregację dla wszystkich 

nie będzie.

Sołtys  wsi  Janikowa  Dolnego  R.  Wiczyński  powiedział,  że  chciał  się  dowiedzieć  o  planie 

zagospodarowania Bogucinia, Janikowa i został wyproszony z pokoju, bo obsługa ma być na dole w 

Biurze Obsługi. 

Dyrektor Zb.Zastrożny odpowiedział, że od zeszłego roku istnieje Punkt Obsługi Interesanta, który ma 

wiedzę w danym zakresie, a jeśli nie to prosi się odpowiedniego pracownika. Wiadome jest, że wejście 

interesanta zakłóca pracę nie tylko 1 pracownika, ale tylu ilu ich pracuje w pokoju czyli  w wypadku 

Architektury aż 4 pracowników, co ma wpływ na opóźnienia w pracy. 

Sołtys  wsi Kobylnicy Grażyna Orpińska w sprawie ulicy Polnej, gdzie wykonawca zrobił kanalizację

i nie odtworzył tej drogi, zapytała czy będzie zrobiona. 

Dyrektor Zb.Zastrożny odpowiedział, że udało mu się wyegzekwować od Związku, informację 

w jakich ulicach wykonano kanalizację i czy te drogi zostały odtworzone i przyjęte przez gminę, czy 

też  nie.  Te  dane  są  obecnie  aktualizowane  przez  Referat  Gospodarki  Komunalnej  i  po 

zaktualizowaniu zostaną te dane przedłożone sołtysom. 

Sołtys wsi Janikowa Górnego Cz.Knypińska poinformowała, że niektóre odcinki w Janikowie są nie 

do przejechania, brakuje znaków, widać, że te odtworzenia dróg są robione nieporządnie, że brak 

jest nadzoru, że ogólnie jest bałagan. 

Wyszedł radny Z.Majchrzak. 

Dyrektor  A.  Zimniak  zaapelował  aby nie  przysyłać  e-maili  by  brać  udział  w konkursach,  ponieważ 

drobnym drukiem jest zapisane, że ten konkurs służy celom marketingowym. 

Sołtys wsi Kobylnicy G. Orpińska zapytała co z tablicami ogłoszeniowymi.



5. Zakończenie.

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

 

Przewodnicząca
Komisji Rolnictwa 

Ewa Buczyńska

 

Przygotował(a): Biuro Rady 

Inspektor BRM

Aldona Rębacz

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


