PROTOKÓŁ NR 1/2012
KOMISJI DORAŹNEJ
z posiedzenia w dniu 7 grudnia 2012 r.
Ad.1. Sprawy organizacyjne.
Posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Posiedzenie komisji rozpoczęto o godz. 1400 i zakończono o godz. 1615.
W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych wg. listy obecności załączonej
do niniejszego protokołu.
Ponadto uczestniczyły osoby zaproszone zgodnie z listą obecności załączoną
do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawy organizacyjne
2. Omówienie projektów uchwał:
• w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Krapkowice,
• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2012 roku,
• w sprawie zmiany uchwały Nr XII/169/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego
uchwałą Nr XXXIV/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Rożałowski – Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Rożałowski- poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie
z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Panem Michałem Deskur- odwiedził on
Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach- wizyta ta miała na celu zapoznanie się
z warunkami lokalowymi i warunkami pracy krapkowickich policjantów, w związku
z koncepcją budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicachinwestycja, ta ma być podjęta w ramach „Programu standaryzacja komend
i komisariatów policji” Ministra Spraw Wewnętrznych na lata 2013- 2015- zaznaczył,
że Wiceminister Deskura był zaskoczony postawą oraz otwartością lokalnych
samorządów na wspólną inicjatywę budowy nowego komisariatu.
Przewodniczący poinformował, że w dniu 4.12 br uczestniczył w senackiej Komisji
Środowiska, która miała na celu omówienie zmian jakie powinny być uwzględnione
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- poprawki te są znaczne bo
dopuszczają mieszany system naliczania opłat za wywóz śmieci- zróżnicowanie
systemu na obszarze gminy może wpłynąć na obniżenie dotychczasowych
wyliczonych przez samorządy stawek opłat za wywóz nieczystości- obecna ustawa
śmieciowa dopuszcza tylko cztery metody naliczania opłat za odbiór śmiecizaproponowane poprawki powinny trafić na najbliższe posiedzenie senatu i sejmu.
Pan Brzozowski- zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
został omówiony jako ostatni projekt uchwały.
Pan Rożałowski- w związku, że jest to komisja doraźna, która została zwołana na
wniosek Pana Burmistrza to wszelkie zmiany w porządku obrad muszą być przez
niego zaakceptowane.
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- popieram wniosek ponieważ na posiedzenie
komisji ma przybyć Prezes Związku Międzygminnego „Czysty Region” Pan
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Chudomięt- zaznaczył, że Wojewoda Opolski obliguje gminy do przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenach gmin przed upływem 14 dni od
zakończenia roku kalendarzowego- zdziwiony jestem obecnym stanowiskiem jakie
jest podejmowane na szczeblu państwowych ponieważ wielokrotnie samorządy
monitowały do władz państwowych o zmianę „ustawy śmieciowej” gdyż jest to zła
ustawa, która wprowadzi wiele zamieszania zarówno wśród społeczeństwa jak
i w samorządach- jeżeli gminy nie uchwalą tego regulamin do 1 stycznia 2013 to
Wojewoda będzie wyznaczał termin w jakim samorząd będzie zobowiązany do jego
podjęcia- jeżeli czas ten nie zostanie wykorzystany na uchwalenie regulaminu to
Wojewoda wyda zarządzenie zastępcze dla danej gminy.
Ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- zaznaczył, że zmiany
w budżecie gminy związane są z przekazaniem dofinansowania Spółce OSiR- gmina
chce przekazać dofinansowanie w wysokości 100 tyś. zł. i tym samym spółka będzie
posiadać płynność finansową do końca roku- zaznaczył, że kwota ta jest
przekazywana w rozdziale: Inwestycje i zakupy inwestycyjne- jest to najlepsza forma
przekazania spółce środków finansowych ponieważ będzie ona mogła z tego
rozdziału pokryć wszystkie zaległe wydatki bieżące.
Pan Brzozowski- kto ma możliwość odzyskania i w jakiej wysokości podatku VAT,
który został naliczany podczas zakupu materiałów budowlanych potrzebnych na
budowę pływalni „Delfin”?
Pan Kasiura- podatek VAT odzyskuje gmina z kwoty, którą wydała na budowę
basenu z środków własnych- Gmina nie ma obowiązku przekazać Spółce OSiR
pozyskanego podatku VAT- podatek ten gmina będzie otrzymywać przez najbliższe
7 lat w wysokości 200 tyś zł rocznie.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Krapkowicach Nr XII/169/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach
Nr XXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 roku.
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydz. GKI Pan Krajewski- poinformował, że
w załączniku graficznym jak i w treści uchwały, która została podjęta w kwietniu br
wprowadzono błędny symbol danego terenu- zamiast symbolu 4P, B, S pojawił się
symbol 4 KS.
Pan Rożałowski- co oznaczają te dwa symbole?
Pan Krajewski- symbol „KS” stosowany jest na terenach, na których mają powstać
miejsca parkingowe
natomiast
symbol P, B, S oznacza teren który jest
przeznaczony pod hurtownię budowlaną.
Pan Rożałowski- zaznaczył, że właściciele przedsiębiorstw zobowiązani są do
utworzenia miejsc parkingowych- ilość miejsc parkingowych uzależniona jest od
wielkości powierzchni danego przedsiębiorstwa.
Pan Kasiura- tak- zmiany symboli jakie są wprowadzane do uchwał: Nr XII/169/2012,
Nr XXVI/572/2002 związane są z brakiem spójności pomiędzy stanem faktycznym a
stanem formalno- prawnym.
Pan Brzozowski- czy było zainteresowanie tym terenem ze strony innych osób/
przedsiębiorców?
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Pan Kasiura- był wniosek od osoby, która chciała na tym terenie utworzyć plac
manewrowy do nauki jazdy- uznaliśmy, że teren ten można zagospodarować
w korzystniejszy sposób.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości.
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krapkowice.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- poinformował, że
powstała autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice- zmianę dokonano w punkcie 5,
paragrafu 2 poprzez dodanie wyrazu „zabudowanych”- tym samym punkt 5 otrzymał
brzmienie: „Utrzymanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, nie
będących rolnymi, w stanie wolnym od zachwaszczenia z trawą nieprzekraczającą
wysokości 15 cm.
Komendant Straży Miejskiej Pan Gorzolnik- zaznaczył, że wprowadzenie zapisu
określającego wysokość trawy jaka jest dozwolona na terenie gminnym umożliwi
egzekwowanie dbałości o swoje mienie od właścicieli nieruchomości.
Pan Suchy- dopuszczalną wysokość trawy jaka może znajdować się na terenach
zabudowanych i niezabudowanych powinno się podwyższyć z 15 cm na 20 cm.
Pan Kasiura- jest możliwość podwyższenia dopuszczalnej wysokości trawy
znajdującej się na obszarze gminnym- zmianę do regulaminu można wprowadzić w
formie autopoprawki do projektu uchwały.
Pan Thiel- a w jaki sposób Straż Miejska będzie egzekwować ten zapis na terenach
należących do osób przebywających za granicami kraju?
Pan Gorzolnik- do tej pory Straż Miejska nie ma prawa wystosowywać pism do osób
przebywających poza granicami naszego kraju ale w najbliższym czasie ten zapis
prawny powinien ulec zmianie.
Pan Kasiura- zaznaczył, że ma powstać jednolity akt prawny, który umożliwi
wyegzekwowanie od właściciela nieruchomości porządek na terenie należącym do
niego, bez względu na miejsce jego przebywania.
Pan Czapluk- czy zapis dotyczący utrzymania porządku na terenie zabudowanym
i nie zabudowanym będzie również obejmował tereny należące do Gminy i Zarządu
Dróg Wojewódzkich?
Pan Kasiura- tak- zapis ten dotyczy każdego właściciele mienia.
Pan Haraf- zaznaczył, że dzisiejsze obrady sesyjne mają na celu zapoznanie się
z zapisami i obowiązkami jakie zostały zawarte w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krapkowice- rozmowa o sposobie egzekwowania
obowiązków prawnych nie ma celu dopóki zapisy te nie zostaną uchwalone.
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” Pan
Chudomięt- poinformował, że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krapkowice został opracowany na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach- zaznaczył, że w przedłożonym Regulaminie, zostały zawarte
wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji roślinnej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach - z pośród wszystkich zwierząt
gospodarskich wyodrębniono gołębie - związane jest to z wyrokiem NSA, który
zapadł w 2009 roku- na gminy nałożono obowiązek, aby w tworzone regulaminy
wprowadzać wymagania dot. utrzymania zwierząt.
Pan Suchy- wiele hodowców gołębi może oprotestować ten zapis.
Pan Rożałowski- zapis ten powstał po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego
inspektoratu sanitarnego - zaznaczył, że miasto Kraków rozwiązało problem
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przesiadujących gołębi na rynku - zatrudniono odpowiednie osoby, które je
odstraszają.
Pan Kasiura- zaznaczył, że Regulamin w znacznej części przedstawia jednolity tekst,
który jest oparty na wymogach zawartych w ustawie o porządku i czystości na terenie
gmin, a ustawa ta nie ogranicza się tylko do gospodarki odpadami, tylko reguluje
wiele innych dziedzin.
Pan Chudomięt- Regulaminy dot. porządku i czystości, które obecnie obowiązują na
terenach gmin utracą moc wraz z końcem roku, w związku z tym gminy mają
obowiązek uchwalać Regulaminy jeszcze w tym roku- zaznaczył, że został utworzony
jeden Regulamin dla wszystkich gmin wchodzących w Związek Międzygminny
„Czysty Region”- poinformował, że została już podjęta uchwała o metodzie obliczania
stawki oraz jej wysokość- opłata ta będzie naliczana od liczby zadeklarowanych osób
zamieszkujących gospodarstwo domowe- stawka jaka została ustalona wynosi 12,
50 zł- poinformował, że naliczanie stawki wynika z zapisu w ustawie, który mówi że
stworzony system ma się samofinansowaćw związku z tym zatrudniono
odpowiednią firmę, która na podstawie obecnego strumienia wyrzucanych odpadów
obliczyła stawkę jaka powinna być opłacana przez jednego mieszkańca- firma ta
wyliczyła, że w przypadku obecnego strumienia wyrzucanych odpadów i przy 100%
ściągalności, stawka ta mogłaby wynieść 12,00 zł na jednego mieszkańca gminy
ale prognozy te są mało prawdopodobne w związku z tym zaproponowano stawkę
w wysokości 14, 25 zł- włodarze gmin nie wyrazili zgody na taką stawkę i obniżyli ją
do 12, 50 zł.
Pan Brzozowski- obecnie pojemniki na odpady zapewniają nam firmy, odbierające te
odpady- według przedstawionego regulaminu to właściciele posesji mają obowiązek
wyposażyć się w takie pojemniki.
Pan Chudomięt- zapis ten jest związany z obowiązkiem jaki został nałożony przez
ustawodawcę- określa on, że każdy właściciel ma obowiązek zakupić sobie pojemniki
na odpady lub je dzierżawić.
Pan Brzozowski- jak zostanie rozwiązany problem jeżeli właściciel danej posesji nie
złoży odpowiedniej deklaracji? Kto powinien składać deklarację w przypadku domów
wielorodzinnych
Pan Chudomięt- nie złożenie deklaracji w odpowiednim czasie będzie skutkować
tym, że to związek wraz z Urzędem Gminy będzie zobowiązany do ustalenia liczby
domowników oraz naliczenia odpowiedniej stawki- natomiast w przypadku domów
wielorodzinnych obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządcy- zobowiązany
będzie do złożenia tzw. zbiorczej deklaracji.
Pan Kowalczuk- na jakiej zasadzie została przyjęta w projekcie regulaminu średnia
ilość wytwarzanych odpadów w nieruchomościach zamieszkałych w wysokości
80l/os/m-c - czy były przeprowadzone analizy faktycznego wywozu śmieci
w budynkach wielorodzinnych- jako pracownik spółdzielni wiem, że dane przyjęte
w projekcie regulaminu są zaniżone, średnia ilość odpadów wytwarzanych obecnie
w budynkach wielorodzinnych to ok. 140-150l/os/m-c i do tego prowadzona jest
segregacja w tzw. dzwonach, co łącznie daje ok. 170l/os/m-c- jeżeli przyjęłoby się
dane zawarte w przedstawionym projekcie uchwały to należałoby zwiększyć liczbę
pojemników i dodać do każdego boksu osobne pojemniki na szkło i odpady suche
w ilości odpowiadającej pojemnikom na odpady zmieszane- zaznaczam, że nie ma
miejsca na taką ilość pojemników, ewentualnie że zamiast placów zabaw i terenów
zielonych stworzy się niekończące boksy śmietnikowe- powinno się zostać przy tzw.
dzwonach na odpady segregowane, zwiększając tylko ich ilość i częstotliwość
wywozu- wtedy można by było w obecnych boksach zmieść pojemniki na odpady
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mieszane, a z czasem jak ludzie nauczyliby się segregacji zmniejszać ich ilość
i częstotliwość wywozu. Proponuję, aby przyjrzeć się dokładnie ilości i częstotliwości
wywozu odpadów w budynkach wielorodzinnych, bo zawarte w regulaminie
propozycje nie odpowiadają stanowi faktycznemu- zaznaczam, że przy wyborze firm,
które będą obsługiwać dane obszary, powinno się wynegocjować wywóz odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bez
generowania dodatkowych kosztów- jeżeli to nie zostanie zawarte w umowie to
trzeba będzie do opłaty za odbiór śmieci ustalić następną opłatę za wywóz odpadów
wielkogabarytowych itp. nie licząc kosztów za zakup, czy dzierżawę pojemników, ich
wymianę i utrzymanie w czystości.
W związku z powyższym składam wniosek, aby regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krapkowice w przedstawionej formie został odrzuconynależy dopasować go do istniejących potrzeb i rzeczywistej ilości wytwarzanych
odpadów.
Pan Rożałowski- zaznaczył, po raz kolejny, że jest to komisja doraźna, która została
zwołana na potrzeby Sesji Nadzwyczajnej, o którą z wnioskiem wystąpił Burmistrz
Pan Kasiuraw związku z tym władny do wycofania projektu uchwały jest tylko i wyłącznie
Burmistrz.
Inspektor ds. edukacji Ekologicznej Pani Wierciak- poinformowała, że firma
odpowiedzialna za analizę ilości i częstotliwości wywozu odpadów zrobiła ankiety,
które zostały wypełnione przez wszystkie firmy odbierające odpady komunalne na
terenie wszystkich gmin należących do związku- Firma Veolia, która w większości
obsługuje teren Gminy Krapkowice w swojej ankiecie nie wykazała, że posiada i
odbiera pojemniki na śmieci o pojemności 660l
Pan Kowalczuk- domy wielorodzinne, którymi zarządza nasza spółdzielnia
wyposażone są w kontenery o pojemności 660l i odbierane są przez firmę Veolia.
Pan Chudomięt- w pierwszym etapie firma badała ilość wyrzucanych śmieci przez
każdą gminę- informacja ta została zawarta w tabeli i przedstawia zróżnicowane
dane np. na terenie Gminy Pawłowiczki ilość wyrzucanych odpadów na jedną osobę
w ciągu 2 tyg. wynosi 15 l. - w Gminie Kędzierzyn- Koźle na jedną osobę w ciągu
2 tyg. przypada 35 l., natomiast w Gminie Krapkowice ilość wyrzucanych odpadów
jest najwyższa i na jedną osobę przypada 38 l na 2 tyg.- chcąc ujednolicić system
naliczania opłat zobowiązani byliśmy do ujednolicenia także ilości odpadów
przypadających na jedną osobę w ciągu 2 tyg.- ilość ta została zwiększona i według
nowego Regulaminu na jedną osobę przypada 40l/ 2 tyg.
Pan Kowalczuk- w firmie Veolia poinformowano mnie, że żadnej ankiety dot. ilości
i częstotliwości wywozu śmieci nie wypełniali- zaznaczył, że według statystyk
prowadzonych w w/w firmie na jednego mieszkańca Gminy Krapkowic przypada 80 l
odpadów/2 tyg.- jeżeli obecne pojemności pojemników zostaną zmniejszone to
częstotliwość wywozu musiałaby się zwiększyć- np. jeżeli obecnie w domu
wielorodzinnym odbierane są pojemniki o pojemności 2200 l/ 2 razy w tyg. to przy
zaproponowanych pojemnościach pojemników odbiór odpadów musiałby się
odbywać 4 razy w tyg.- zaznaczył, że jeżeli chcemy nauczyć społeczeństwo
selektywnego wyrzucania śmieci to odbiór pojemników z tego typu odpadami też
powinien odbywać się częściej niż raz na miesiąc.
Pan Chudomięt- zaznaczył, że zostaną dodatkowo przygotowane punkty selektywnej
zbiórki odpadów- poinformował, że w gminach wiejskich nie ma zapotrzebowania na
tak kontenery- Gmina Krapkowice jest gminą w której jest największa liczba
wyrzucanych śmieci- chcąc dostosować regulamin dla wszystkich gmin, związek
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według danych jakie zostały zebrane i tak podwyższył ilość wyrzucanych śmieci
przypadających na jedną osobę.
Pan Kowalczuk- w Regulaminie jest zaznaczone, że w indywidualnych przypadkach
po zgłoszeniu informacji odpady zostaną zabrane- to przy takich pojemnościach
pojemników, spółdzielnia powinna zgłaszać odbiory odpadów w domach
wielorodzinnych po kilka razy w tygodniu.
Pan Chudomięt- jeżeli zwiększy się liczbę śmieci przypadającą na jednego
mieszkańca to gminy wiejskie się na to nie zgodzą- przedstawiciele gmin wiejskich
przy zaproponowanych 40l/osobę uważali, że jest to stanowczo za dużo- mieszkańcy
tych terenów nie mają potrzeby wyrzucania tylu odpadów.
Pan Kowalczuk- zaznaczył, że jeżeli dany budynek wielorodzinny nie będzie miał
możliwości ustawienia tylu kontenerów na odpady to spółdzielnia będzie zmuszona
zgłaszać wielokrotnie odbiór pojemników.
Pan Brzozowski- zaznaczył, że jeżeli pozostanie się przy takich ilościach odpadów
segregowanych jaka została zaproponowana w projekcie regulaminu to w każdym
możliwym miejscu mieszkańcy będą wyrzucać swoje śmieci- a wprowadzając
regulamin chcemy temu zapobiec.
Pani Szarek- uważam, ze przede wszystkim powinno się zwiększyć pojemność
pojemników na odpady biodegradalne ponieważ w sezonie letnim wielkość tych
pojemników będzie stanowczo za mała z uwagi na obowiązek koszenia traw.
Pan Chudomięt- jeżeli mieszkańcy wyprodukują więcej odpadów niż zostało to
zaproponowane to jest możliwość zaopatrzenia się w dodatkowy worek lub
utworzenie kompostownia- chcemy również utworzyć punkty selektywnego
odbioru odpadów i bezpłatnie deponować je w Zakładzie Składowania Odpadów
Komunalnych- chcemy utworzyć pięć takich punktów dla 15 gmin- jak już regulamin
zostanie realizowany to przystąpimy do budowy integralnej części związku
międzygminnego czyli instalacji, która będzie przetwarzać odpady- natomiast elektrozbiory chcemy, żeby były odbierane po zgłoszeniu telefonicznym przez mieszkańca.
Pan Rożałowski- zaznaczył, że na komisji senackiej, w której uczestniczył
zaprezentowano wiele poprawek jakie chcą wprowadzić do tzw. ustawy śmieciowej tj:
• możliwość wprowadzenia zwolnień przedmiotów lub określenia szczegółowych
zasad ustalenia opłat (np. w przypadku selektywnego zbierania określonych
rodzajów odpadów opakowaniowych stawka zerowa)
• wyliczenie kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania
w opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• możliwość pobierania opłat w drodze inkasa
• możliwość składania e- deklaracji
• dopuszczanie wyboru różnych metod naliczania opłat na terenie jednej gminy.
• możliwość większego zróżnicowania stawek opłat, w zależności od wielkości
gospodarstwa domowego, od liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
położenia nieruchomości (teren miejski, teren wiejski), rodzaju zabudowy
(wielorodzinna, jednorodzinna)
Pan Chudomięt- sytuacja ta jest niezrozumiała- ministerstwo opracowuje projekt
ustawy, następnie rząd nad tym projektem pracuje i kieruje do Sejmu, zaś Sejm
przegłosowuje i ustawa wchodzi w życie- a premier rządu jeździ po kraju i krytykuje
bądź co bądź swoją własną ustawę i mówi o potrzebie jej nowelizacji- założenia
komisji senackiej nie dotyczą nas ponieważ nie jest to prawnie uregulowane w związku z tym ja mam obowiązek wywiązania się z ustawy, która nadal
obowiązuje- przypomina mi o tym także Wojewoda Opolski, który jest
przedstawicielem rządu w naszym województwie.
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Pan Kasiura- to, dobrze, że w ostatnim czasie senat zajął się tzw ustawą śmieciowąale to co się aktualnie dzieje w rządzie uważam za brak szacunku dla pracy
samorządów - obecnie próbujemy dostosować projekt regulaminu do wymogów, jakie
są zawarte w obowiązującej ustawie, od której nikt nas nie zwolnił- a tym czasem
rząd przygotowuje nowelizację i być może za dwa miesiące okaże się że to gminy
upierały się przy absurdalnych rozwiązaniach- zaznaczył, że samorządy nie będą
w stanie przeprowadzić zmian nałożonych przez rząd w przeciągu 2 tygodni
- obecnie jesteśmy już na końcowym etapie spraw legislacyjnych.
Pan Rożałowski- obowiązek wprowadzenia regulaminu, gminy mają do 1 stycznia,
natomiast regulamin ten będzie dopiero realizowany od 1 lipca- w związku z tym co
Związek Międzygminny będzie robił od miesiąca stycznia do miesiąca lipca.
Pan Chudomięt- nie wiem- jest to kolejny absurd wprowadzony przez obecny rząd.
Pan Rożałowski- zaznaczył, że w dokumentacji jaka została przedstawiona, zostały
pominięte kompetencje jakie będzie posiadać Rada Miejska i Burmistrz.
Pan Kasiura- gmina cedując obowiązek realizowania ustawy śmieciowej na Związek
Międzygminny „Czysty Region” przekazała mu podejmowanie wszelkich decyzjizaznaczył, że w skład zarządu związku wchodzi jedna osoba, która reprezentuje
Gminę Krapkowice tj. Zastępca Burmistrza Pan Haraf.
Pan Chudomięt- zaznaczył, że związek chce przeznaczyć bardzo duże środki
finansowe na kampanię informacyjną, która rozpocznie się od 1 stycznia 2013 rokukoszt przeprowadzenia takiej kampanii dla 15 gmin wynosi ok. 1 mln zł- wytyczne
jakie muszą być zrealizowane podczas tej kampanii zostały zawarte w ustawie.
Pan Bryś- jaką kwotę rocznie gmina Krapkowice odprowadza do Związku „Czysty
Region” – gmina w związku jest od 2005 roku – są to na pewno duże pieniądze.
Skarbnik Miasta Pan Patej- składka roczna to ok. 108 tyś. zł
Pan Chudomięt- zaznaczył, że składa ta jest zależna od osób zamieszkujących daną
gminę – za jednego mieszkańca gmina musi płacić 3,46 zł., a związek liczy pond 190
mieszkańców czyli rocznie do budżetu związku wpływa ok. 660 tyś. zł rocznie- gminy
środki finansowe przekazują w dwóch transzach- pierwsza transza przekazywana
jest 1 stycznia, a druga transza 2 czerwca - poinformował, że związek przygotował
projekt na budowę instalacji do przetwarzania odpadów- koszt projektu wyniósł 400
tyś. zł.- związek zgłosił projekt do europejskiego funduszu społecznego o jego
dofinansowanie, ale wniosek nie został uwzględniony- obecnie staramy się pozyskać
partnera prywatnego, który będzie współfinansował budowę tej instalacji- na
rachunku bankowym Związku Międzygminnego znajduje się 1mln 600 tyś. zł , które
mogą być przeznaczone tylko na w/w budowę.
Pan Kasiura- zaznaczył, że projekt regulaminu został opracowany zgodnie
z wytycznymi jakie zostały zawarte w obowiązującej ustawie- samorządy
zobowiązane były do wykonania tych obowiązków- nie oczekuję, że projekt tego
regulaminu zostanie przyjęty- został on przedłożony ponieważ nakazuje nam to
polskie prawo.
Pan Rożałowski- podkreślił, że jeżeli Rada Miejska nie uchwali Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, to wykona to Wojewoda Opolski
w formie zarządzenia zastępczego.
Pan Thiel- co w przypadku, gdy w danym gospodarstwie domowym zameldowanych
jest 6 osób, a zamieszkują tylko dwie?
Pan Haraf- opłata jest pobierana od ilości osób zamieszkujących a nie od
zameldowanych- od 2016 roku nie będzie już obowiązku meldunkowego.
Pan Rożałowski- dlaczego tak późno przedłożono radzie ten regulamin?
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Pan Chudomięt- prowadzone były liczne dyskusje z członkami związku- ostateczna
wersja regulaminu została przyjęta na Zgromadzeniu w dniu 30 listopada br.- został
on przekazany gminom, które w najbliższych dniach będą go podejmować.
Pan Rożałowski- w jaki sposób zostaną wyłonione firmy, które będą obsługiwać teren
związku? Czy nie ma ryzyka że zostanie wybrana tylko jedna duża firma, która
zaproponuje cenę niższą niż jest w kosztorysie i w związku z tym mniejsze firmy
zostaną odrzucone
Pan Chudomięt- związek został podzielony na sektory w związku z tym jest
możliwość, aby każdy sektor był obsługiwany przez inną firmę.
Pan Rożałowski- czy jest możliwość, aby po przyjęciu proponowanych zmian do
ustawy zaproponowana stawka została obniżona?
Pan Chudomięt- stawka jaka została określona jest stawką szacunkową- nie ma
dokładnych obliczeń ile będzie wynosił strumień odpadów odbieranych przez
związek- kwota ta została obliczona na podstawie obecnych danych- jeżeli dany
mieszkaniec będzie miał zawyżoną stawkę, to pod koniec roku zostanie mu
wyliczona nadpłata i w następnym roku kalendarzowym będzie miał niższą opłatę.
Pan Rożałowski- czy zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gmin lub
z Opolskim Stowarzyszeniem Ekologiczno- Kulturowym „CIS”?
Pan Chudomięt- przeprowadzenie konsultacji należy do kompetencji danego
samorządu.
Pan Haraf- w związku z terminem przyjęcia regulaminu jaki został nałożony przez
rząd, gmina nie miała czasu na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.
Pan Kowalczuk- jak według nowej formy powinno się naliczać stawkę odbioru
odpadów lokalom handlowym?
Pan Chudomięt- będą dwie stawki dla lokali handlowych- jedna będzie przeznaczona
dla lokalu handlowego nie przekraczającego 50m2 a druga dla lokali o większej
powierzchni- stawka ta będzie się składać z dwóch iloczynów czyli od wielkości
powierzchni i od liczby osób zatrudnionych.
Pan Brzozowski- czy w ramach stawki jaka została ustalona prze związek będą
odbierane również przedmioty z azbestu?
Pan Chudomięt- nie- ponieważ jest to odpad przemysłowy a nie komunalny.
Pan Bryś- od kilku lat jest prowadzony program na odbiór materiałów wytworzonych
z azbestu- program ten będzie prowadzony przez okres 30 lat.
Pan Kowalczuk- w jaki sposób będzie kontrolowana segregacja odpadów?
Pan Chudomięt- zostaną zatrudnione osoby, które będą co jakiś czas kontrolować
posesje pod kątem selektywnego wyrzucania śmieci- system identyfikacji polegać ma
na ważeniu każdego pojemnika z odpadami segregowanymi i mieszanymi danej
posesji- po pewnym okresie utworzy się średnia wyrzucanych odpadów, która
pokaże jakich odpadów komunalnych w danej posesji jest więcej.
Ostatecznie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały za przyjęciem projektu uchwały było 2 radnych, 8 radnych było przeciwko natomiast
8 radnych „wstrzymało się” od głosu- głosowało 18 radnych.
Na tym protokół z posiedzenia komisji zakończono.
Protokołowała Sylwia Marzec Bąk

Przewodniczący Komisji
Witold Rożałowski
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