
 

PROTOKÓŁ 

Z OBRAD  XXI SESJI RADY GMINY CISEK 

Z DNIA 11 grudnia   2012r.-godz.14.
00 

 
Ad.1. Obrady XXI Sesji słowami  „Otwieram obrady XXI Sesji Rady Gminy Cisek” 

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność na 15 radnych obecnych 14 ( nieobecny Kaduk Jan ) . Obrady XXI Sesji Rady 

Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego protokółu. 

Obrady XXI Sesji odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku i uczestniczyli                          

w obradach radni z ościennych Gmin: Pawłowiczek, Polskiej Cerekwi i Reńskiej Wsi .                   

Pani Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień odnośnie celowości innej sesji niż zwykle, 

powodem jest podjęcie uchwały  sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy – problem dotyczy wszystkich gmin  w związku z nowymi przepisami ustawy. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

 

2. Informacja Firmy proGEO sp. z o.o  z Wrocławia  nt. funkcjonowania zasad odbioru 

nieczystości   w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku                  

w gminie. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Cisek  

       

       4. Wolne wnioski i zakończenie obrad XXI Sesji  
 

Ad.2  Na obrady sesji zaproszono dyrektora firmy proGEO sp z o.o zajmującej się usługami 

inżynieryjnymi w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami,  poszukiwaniem             

i rozpoznawaniem surowców mineralnych i wód podziemnych, badaniami geologiczno-

inżynierskimi i hydroekologicznymi. Firma ta współpracuje ze Związkiem „Czysty Region” 

oraz  opracowywała regulamin, który jest głównym tematem obrad  sesji.  Pan Dyrektor  

Andrzej Krzyśków, swój wykład rozpoczął od  wprowadzenia tematu na podstawie 

obowiązujących przepisów : ustawy o odpadach oraz  ustawy  o utrzymaniu czystości                        

i porządku w gminach.. Wymienił kolejno zadania Gmin do 31 grudnia 2020r. oraz zadania 

„Czystego Regionu”  Przedstawił i omówił metody obliczania  stawki  za odbiór nieczystości. 

Dla Gmin będącymi członkami „Czystego Regionu” ustalono następujące ceny odbioru 

nieczystości: 

za odpady segregowane       - 12,50zł od osoby miesięcznie ( I wersja była 14 zł) 

za odpady niesegregowane  - 20,00zł od osoby miesięcznie, 

Dyskusja: 

Pojemniki KP 7 – wycofano z użytkowania ., 

Radna Kazimiera Lewicka- §3 pkt 2 i 3 „ meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady zielone oraz odpady budowlane ….mogą dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

„ meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony……mogą być odbierane w systemie 

akcyjnym. 



Następnie § 6 pkt2 „ Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami 

naprawczymi , jeżeli naprawy te mogą spowodować zagrożenie dla  środowiska….” zapytała    

o wymianę oleju w pojazdach? 

Obecne pojemniki do odbioru nieczystości są własnością prywatną mieszkańców, a co                    

w przypadku  uszkodzenia kosza przez firmę odbierająca , do tej pory było tak, jak firma  

REMONDIS uszkodziła kosz to za darmo naprawiała lub dawała nowy. Zgodnie z 

omawianym projektem to mieszkaniec musi zadbać aby kosz był sprawny. 

Pan   Dyrektor  Andrzej Krzyśków  udzielił wyjaśnień do pytania 1.  intencją zapisu                   

w regulaminie było odbiór wielkogabarytowych 2x w ciągu roku, lecz można również zawieź 

do punktu selektywnego w ciągu roku, proponuje aby nie zmieniać zapisu. Pytanie 2. Zapis 

jest zgodny , obowiązuje całkowity zakaz wylewania oleju do grunu. Pytanie 3.Uzgodnić                    

z firmą odbierającą odpady. 

Radny Basista Leonard- stwierdził, że opłaty za wywóz nieczystości nie są podatkiem tylko 

haraczem, omawianego regulaminu wcale przyjąć nie musimy , „musimy umrzeć” jako 

argument podał, że radni z Opola odłożyli przyjęcie regulaminu do przyszłego roku, nie 

zgadza  się ze stwierdzeniem ,że 8 osób wytwarza mniej śmieci niż 1 osoba „ pierwszy raz 

coś takiego słyszy” ,  obrady w temacie śmieciowym ciągle trwają ,zakwestionował 

stwierdzenie, że stawki opłat za wywóz nieczystości mogą zostać obniżone „ u nas nigdy nic 

nie tanieje” , podtrzymuje stwierdzenie aby nie podejmować na dzisiejszej sesji omawianego 

projektu uchwały w sprawie regulaminu  utrzymania czystości i porządku, uważa aby jeszcze 

poczekać. 

Pan   Dyrektor  Andrzej Krzyśków  udzielił wyjaśnień- wiele osób kwestionuje zapisy 

ustawy, lecz zapewnił, że przedstawiony regulamin jest jak najbardziej optymalną wersją 

dostosowaną do omawianych  środowisk , jeżeli będziemy selektywnie zbierać odpady 

zapłacimy mniej „nie żądajmy, nic nie robiąc , aby mieć taniej od tych, co cokolwiek robią”. 

Jeżeli zarabia więcej i jeszcze chce się segregować to znaczy, że warto popatrzeć jak wygląda 

w praktyce odbiór  nieczystości, można określić, że „opłata” to jest „haracz” , lecz teraz jest 

bardziej sprawiedliwy nie możemy przyrównać się do Niemiec lecz do pozostałych krajów 

UE tj. Rumunii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Słowenii możemy się przyrównać .Do tej pory nie 

było dopracowanych sankcji karnych, obecnie władzę egzekucyjna będzie miał Wójt Gminy.              

Przy ustalaniu opłaty ważnym czynnikiem są kilometry. Wyjaśnił, że 8 osobowa rodzina  nie 

wytwarza tyle śmieci co 8 x 1 osoba,  8 osobowa rodzina wytwarza śmieci mniej,  nadmienił, 

że tyle co 4-5 osobowa rodzina i w tej kwestii należałoby zmienić. 

Radna Ryborz   Anna – zapytała czy opłaty za śmieci nie „uderzą” w rodziny wielodzietne, 

czy nie są sprzeczne z polityką  „pro rodzinną”?  

Pan   Dyrektor  Andrzej Krzyśków  udzielił wyjaśnień- jest wniosek aby zmienić ten zapis              

i tylko ustalić opłatę do 5 osób w rodzinie, polityka „pro rodzinna jest brana pod uwagę”. 

Radny z Polskiej Cerekwi Pan Jerzy  Kołeczko…-zapytał  „ instalacja”  na dzień dzisiejszy 

nie istnieje czyli nasze odpady będą wywożone do Dzierżysławia? 

Pan   Dyrektor  Andrzej Krzyśków  udzielił wyjaśnień- jeszcze śmieci będą wywożone do 

Ciężkowic. 

Zakończono dyskusję podziękowano Panu Dyrektorowi za przybycie na obrady  sesji. 

Ogłoszono 10 min przerwę. 

 

Ad.3 Przystąpiono do podjęcia uchwały. 

 Dokonano autopoprawek w projekcie uchwały : str.4 § 8 pkt1  ust 1 dopisujemy „lub 120 l”, 

str. 8 § 18 ust1. dopisujemy „ poprzez segregacje i identyfikacje, w załączniku do uchwały 

określającym średnią ilość wytworzonych odpadów - poprawiamy zapisy pkt 2 poprawiając 6  

na 1, z 30 na 15 , poprawiamy zapisy pkt 9 zmieniając z 2 na 1 i z 30 na 15 oraz poprawiamy 

pkt 11 zmieniając z 6 na 1. 



 Pod tabelarycznym zestawieniem dopisujemy zdanie  „ w przypadku mniejszej ilości 

wytworzonych odpadów można wystąpić o dokonanie korekty średniej  ilości wytworzonych 

odpadów komunalnych w ciągu 2 tygodni.” . 

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew Krystyna Helbin- ponieważ mamy w domu pojemniki                       

o pojemności 120 l to dopuszczamy te pojemniki do użytkowania, odnośnie w/w dyskusji 

skierowała do radnych prośbę o poważne podejście do sprawy, przedstawiła sytuację jeżeli 

nie uchwalimy regulaminu i nikt nam po nowym roku nie odbierze śmieci, to jak 

wytłumaczymy się przed mieszkańcami? Przypomniała, że możemy regulamin zmieniać, 

możemy go ulepszać, żeby naszym mieszkańcom ulepszać życie. 

 Nie będzie regulaminu to nie ma zasad odbioru nieczystości. Pan Dyrektor Firmy pro GEO- 

Andrzej Krzyśków  ma duży zasób wiadomości  w omawianym temacie gospodarki 

odpadami. 

Radny Basista Leonard- stwierdził, że wypowiedź Pani Wójt jest zrozumiała. 

Radna Kazimiera Lewicka – co będzie z umowami obecnymi? Jak zerwać z Remondisem? 

Pani Wójt Gminy Polska Cerekiew Krystyna Helbin- tak daleko jeszcze nie wchodziliśmy, na 

pewno stare umowy trzeba będzie zerwać dodała Pani Trefon, na pewno informacja będzie 

przekazana przez inkasentów Firmy Remondis. Nowa umowa będzie podpisana z Gminą lub 

„Czystym Regionem” 

Radni skierowali takie pytania : 

Ustalona cena 12,50zł jest na pojemnik 60 l i czy 120 l też będzie w tej samej cenie? 

Co z papierem? 

Czy będą pojemniki na kompost? 

Pani Wójt Gminy Polska Cerekiew-  na odbiór nieczystości będzie ogłoszony przetarg, 

którego wcale nie musi wygrać jedna firma, pojemniki powinny mieć identyfikatory, cena 

12,50zł będzie dla odpadów segregowanych i również dla 120 l, jeżeli chodzi o zmniejszenie 

opłaty do 5 osób to jest logiczne, ponieważ przy segregacji to w koszu powinien zostać popiół 

w okresie grzewczym,  w opłacie tej ujęto również segregację. Odnośnie papieru, chodzi                  

o papier kolorowy, czy kredowy, książki i inne –segregujemy, odnośnie kompostu –                       

w gospodarstwach rolnych kompostujemy we własnym zakresie, 

Innych pytań nie zgłoszono. Każda z gmin głosowała osobno. 

 Projekt uchwały po dokonanych autopoprawkach poddano pod głosowanie: 

za  przyjęciem                         -    7 głosów,  

przeciw                                    -    1 głos, 

wstrzymało się od głosowania –  6 głosów, 

Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 11 grudnia 2012r.w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek  większością głosów 

została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.  

Pani Wójt Gminy Polska Cerekiew Krystyna Helbin podziękowała za zaproszenie na wspólną 

sesję, podziękowała za podjęcie uchwały dla dobra mieszkańców.   

 

Ad 4. Złożono sobie życzenia świąteczne. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 

Szafarczyk słowami „zamykam obrady XXI Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- 

godz. 17.45
.
 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 


