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P R O T O K Ó Ł 
 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  odbytym w dniu  03 stycznia 2020r. 
 
- Nr 15 Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
- Nr 11 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 

Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali  narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek  26   

i trwało od godz. 1500  do godz. 1715   

Posiedzeniu przewodniczył Radny Robert Laszuk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było: 
-  6    członków Komisji Rozwoju Gospodarczego- nieobecny radny Dariusz Zięba, 
 - 6    członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2  do pro-
tokołu.   
 
Porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco: 
 
1. Analiza funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej w Gminie Lewin Brzeski.  
2. Sprawy różne – wolne wnioski. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia. 
 
Do pkt  1 
Analiza funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej w gminie Lewin Brzeski.  
Analiza stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk na wstępie poinformował, że Komisja Roz-
woju Gospodarczego po raz trzeci spotyka się w temacie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Lewin Brzeski. Poinformował, że komisja została zwołana w związku ze zbliżającą się sesją, na której należy 
podjąć ostateczną decyzję dotyczącej stawek za wywóz odpadów. Przewodniczący Komisji poinformował 
również jak wygląda  sytuacja w sąsiednich  gminach takich jak Grodków, Opole, Strzelce Opolskie, Gogolin.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że na dzień dzisiejszy bardzo dobrą decyzją była rezygnacja z firmy 
wywożącej odpady „Remondis”. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk oddal głos Burmistrzowi Lewina Brzeskiego Arturowi Kotarze, który 
odniósł się do sytuacji rosnących cen opłat za wywóz odpadów, gdzie przyczyną jest niestety rynek a nie 
własne „widzi mi się”. Burmistrz poinformował o drastycznie idących w górę opłatach środowiskowych, 
gdyż śmietniskami zarządzają spółki prawa handlowego oraz te same spółki wywożą śmieci. Burmistrz po-
informował, że  nawet jeżeli gdzieś w Polsce robią to jednostki budżetowe to nikt nie może do tego dopła-
cać, ponieważ ma się to samo finansować. Poinformował, że  Opole z budżetem dużo większym od Lewina 
Brzeskiego nie stać  dzisiaj, aby dopłacać do wywozu śmieci od mieszkańców . Poinformował, że  podwyżka 
niestety będzie wynikała ze znaczącej podwyżki opłaty środowiskowej a także wzrósł koszt przyjęcia tony 
śmieci na  śmietnisku o ponad 100zł, więc spółki, które zarządzają śmietniskami podnoszą opłaty za przyję-
cie tony śmieci i robi się z tego łańcuszek, który kończy się wzrostem opłaty dla mieszkańców. Burmistrz 
poinformował, że na bieżąco obserwowane są decyzje zapadające w innych gminach, i wg opinii Burmistrza   
Gmina Lewin Brzeski  bardzo odpowiedzialnie podchodzi to tematu śmieci, gdyż nie są stosowane  sztuczki 
finansowe, które tak naprawdę za jakiś czas mogą nie korzystnie wpłynąć na naszą gminę np. ceny dzier-
żawy kubłów z wartości za śmieci co robią  niektóre gminy a może to  spowodować  bardzo duży chaos, 
ponieważ niektórzy mieszkańcy wydzierżawią kubły, jeszcze inni kupią a jeszcze co niektórzy pójdą i poży-
czą od sąsiada, a globalnie to Gmina odpowiada za gospodarkę śmieciową. Burmistrz poinformował, że w 
przypadku nie ogarnięcia tego tematu w całości to tak naprawdę może się to w długo falowym czasie kiep-
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sko skończyć. Burmistrz poinformował, że w materiale, który za chwile Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joanna Mokrzan przedstawi, propozycja ceny 
stawki wynosi 26 zł. 
 
Pani Joanna Mokrzan tytułem wstępu omówiła porównanie gospodarki odpadami w innych gminach wg 
stanu na grudzień 2019r. 
 
Zapytania i uwagi:  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk poinformował, że przedstawione w mate-
riale wyliczenia gdzie stawka wynosi 26 zł przy zastosowaniu 10% ulgi dla gospodarstw 5- osobowych i wię-
cej  wydaje się być dobrym pomysłem, gdyż jest to pomysł przejrzysty i czytelny, a 10% ulga to wyraźny 
sygnał, iż gmina ma na uwadze gospodarstwa wieloosobowe bądź wielodzietne. Przewodniczący Komisji 
poinformował, że są uchwały w woj. opolskim, w których są promowane rodziny wielodzietne bądź wieloo-
sobowe oraz poinformował, że sprawdził ile w Gminie Lewin Brzeski jest rodzin wielodzietnych i ku jego 
zaskoczeniu jest tylko 60 takich rodzin w całej Gminie Lewin Brzeski.  Przewodniczący Komisji zwrócił uwa-
gę, iż do przyjęcia jest  zastosowanie ulgi 10%, ale i tak będzie niedobór prawie 180 tys. zł. 
 
Pani Joanna Mokrzan przedstawiła tabelę obrazującą porównanie dochodu gminy z tytułu opłaty za gospo-
darowanie odpadami dla określonych stawek opłat od gospodarstwa i od osoby,  a także skutki zwolnienia 
z części opłaty za gosp. odpadami dla rodzin wieloosobowych i kompostujących odpady w kompostowniku 
przydomowym. Pani Joanna Mokrzan przedstawiła również tabelę w której przedstawione zostały koszty 
dzierżawy pojemników – koszty ok.26 tys. zł/ m-c brutto (312 tys. zł/rok). 
 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż przedstawione ceny dzierżawy są na stan obecny a już jest wia-
dome, że szykuje się podwyżka cen dzierżawy pojemników na odpady. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem ile kosztuje pojemnik na odpady. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że to zależy który, ale są to ceny od najmniejszej pojemności 70 zł 
wzwyż poprzez ok 150 zł za 120l i ok 800 zł za 1100 l. 
 
Radny Łukasz Bacajewski poinformował, że najlepszym rozwiązaniem byłby zakup przez mieszkańców po-
jemników na odpady. Zaproponował, aby na zebraniach wiejskich poinformować mieszkańców o sytuacji 
jaka jest na dzień dzisiejszy z cenami za dzierżawę pojemników. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, że było by bardzo trudno zmusić mieszkańców do 
zakupu pojemników. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z propozycją czy gmina nie może co roku zakupić pewną ilość pojem-
ników. 
 
Burmistrz poinformował, że to jest właśnie dobry kierunek. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w przypadku nie zakupienia pojemników i nie doposażenia  spół-
ki działamy na szkodę gminy i jest to niegospodarność, gdyż tak jak widać w przedstawionej tabeli, 312 tys. 
zł płacimy za dzierżawę, gdzie te pieniądze mogły by służyć już przy zakupie pojemników na własność. 
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek, aby zakupić pojemniki na odpady na własność i poinformował, że 
w odpowiednim momencie podda wniosek pod głosowanie. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym odpadów wielogabarytowych, czy była by moż-
liwość poszukania oszczędności właśnie w tej formie usługi, gdyż z przedstawionych symulacjach wynika, 
że ok. 38 tys zł dopłacamy za ich wywóz. 
 
Burmistrz poinformował, że kilka lat temu był ten temat poruszany jak wchodziła ustawa, aby to gminy 
zajmowały się gospodarką odpadami i już wtedy Gmina chciała  zająć się tym tematem kompleksowo, aby 
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śmieci nie lądowały w lesie, w rowach bądź nie były podrzucane. Burmistrz poinformował, że w przypadku 
nie zajęcia się kompleksowo tym tematem, będzie duży problem, ponieważ ludzie nie będą chcieli dodat-
kowo uiszczać opłat. Poinformował, że jest duży problem w Ptakowicach i  Kantorowicach nad jeziorami, 
ponieważ przypuszczalnie mieszkańcy z sąsiedniej gminy podrzucają zbędne odpady, gdyż muszą za nie 
dodatkowo zapłacić. Poinformował również, że  mieszkańcy z naszej gminy, którzy będą musieli dodatkowo 
zapłacić, część będzie taka, która zapłaci a część niestety wywiezie i to jest przyczyna, która była brana pod 
uwagę, aby wszystko było w cenie. Burmistrz poinformował, że w  zaproponowanej stawce jest 11 -12 zł 
opłaty za dzierżawę pojemników na dzień dzisiejszy, a przy zakupie koszy jest nadzieja nie podnosić już 
stawki, chociaż nikt nie jest w stanie przewidzieć co będzie się działo z opłatą środowiskową na którą nie 
mamy wpływu. 
 
Radny Roman Pudło odniósł się do sytuacji w Opolu, gdzie wywozem śmieci zajmuje się firma Remondis, 
gdzie odpady zmieszane miały kosztować 311 zł za tonę a na dzień dzisiejszy jest to kwota 486 zł czyli 30 zł 
od osoby, i w  związku z tym czy mieszkańcom Gminy Lewin Brzeski może taka sytuacja grozić i czy Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych może mieć jakąkolwiek kontrolę nad firmami, które chcą w taki sposób się 
wzbogacić. 
 
Burmistrz poinformował, iż jego zdaniem wszystkie gminy, które mają stare ceny, mogą spodziewać się, od 
spółek zajmującymi się wywozem śmieci, aneksów umów. Burmistrz poinformował, że włodarzom gmin 
mogłoby się wydawać, że skoro mieli umowę ze spółką z ubiegłego roku to ich podwyżki nie dotyczą co jest 
bardzo mylne, ponieważ wykonawca, który podpisał umowę nie ma wpływu na ten element ceny, które 
wychodzą z prostej matematyki, a w przypadku jej nie podwyższenia mogło by to grozić likwidacją spółki. 
 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że wprowadzone zmiany do ustawy są niestety skierowane do osób 
zamożnych, które posiadają działki rekreacyjne, a nasze społeczeństwo niestety w większości składa się z 
osób mniej zamożnych i to oni będą finansować wywóz odpadów z działek rekreacyjnych. Ustawowa mak-
symalna opłata 169 , 30 zł na rok od działki rekreacyjnej tylko w około wysokości 1/3 wysokości pokryje 
rzeczywiste koszty ponoszone prze z Gminę wywozu odpadów z tych terenów. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Andrzej Grabny, zwrócił uwagę na rozbieżność w liczbie 
osób zamieszkujących teren Gminy Lewin Brzeski, a ilość osób które zamieszkują gminę wg złożonych de-
klaracji, czy była analiza gdzie mogą przebywać te osoby. 
 
Burmistrz poinformował, że część z tych osób jest nie doszacowane i wyjaśnił poprzez jakie działania Gmina 
stara się znaleźć osoby, które nie są wpisane do deklaracji. 
 
Radny Leszek Fornal zwrócił się z zapytaniem dotyczących zadeklarowanych pustostanów, gdzie w rzeczy-
wistości mieszkają osoby np. cudzoziemcy. 
 
Burmistrz poinformował, że w przypadku zgłoszenia takiego procederu Gmina może przeprowadzić kontro-
lę. 
 
Wywiązała się dyskusja na temat systemu naliczania stawki do 5 osobowego gospodarstwa domowego w 
której udział wzięli: Radny Robert Laszuk, Radna Anna Zacharewicz, Burmistrz, Radny Leszek Fornal oraz 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. 
 
Pan Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem na temat rozbieżności w kalkulacji między materiałami przed-
łożonymi na komisji z grudnia a materiałami przesłanymi przed tą komisją. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że rozbieżności mogą wynikać z nagłych wydatków,  które gmina 
musiała pokryć, takich jak likwidacja dzikich wysypisk w Skorogoszczy i Kantorowicach. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wynajmu kontenerów na PSZOK-u , gdyż 
koszt wynajmu wynosi ok 30 tys. zł , które również można by było zakupić i nie płacić za wynajem. 
 
Burmistrz poinformował, że na PSZOK-u kontenery zostały zakupione w ramach inwestycji. 
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Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem do Prezesa ZMK o ilość zakupionych kontenerów. 
 
Pan Paweł Chojnacki poinformował, że zostało zakupionych ok 15-16 różnej wielkości kontenerów, które 
powinny wystarczyć na chwilę obecną. 
 
Przewodniczący komisji Robert Laszuk zaproponował, aby ustalić szczegółowe ustalenia dotyczące zakupu 
pojemników, ulgi za kompostowanie oraz podwyższonej opłaty za niesegregowanie odpadów. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy są środki na zakup pojemników dla całej gminy. 
 
Burmistrz poinformował, że nie ma takich środków w budżecie, ale po pierwsze są środki z dzierżawy po-
jemników , które mogły by spłacać przynajmniej  części ich zakupu ,a  na ten moment jeden miesiąc jest do 
tyłu jeżeli chodzi o stawki, ponieważ wchodzą one od 1 lutego a nie od 1 stycznia. Burmistrz poinformował 
również, że część inwestycji zostanie przeanalizowana tak, aby udało się wygospodarować środki na ewen-
tualną spłatę, ale na ten moment trudno jest powiedzieć, ponieważ jest wiele różnych czynników, które 
należałoby przeanalizować. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy w związku z tym, że pojemniki zostaną zakupione miesz-
kańcy będą płacili mniej za wywóz odpadów. 
 
Burmistrz poinformował, że oznacza to że w przyszłości stawki za wywóz odpadów nie zostaną zwiększone 
i okaże się w przyszłości jak będzie wychodził bilans, gdyż nikt nie jest w stanie przewidzieć jak będą się 
kształtowały uwarunkowania rynkowe a spółka nie po to została powołana do wywozu odpadów komunal-
nych, aby się wzbogacać tylko, aby udało się wyjść na zero. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku,  gdy mieszkaniec zakupi sam własne po-
jemniki na odpady zostanie mu zmniejszona stawka. 
 
Burmistrz poinformował, że wszyscy mieszkańcy muszą być tak samo traktowani i solidarnie muszą płacić 
taką samą stawkę. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk dodał, że albo jest jeden system, w którym wszyscy mieszkańcy 
funkcjonują albo będzie samowolka, z którą w przyszłości nikt sobie nie poradzi. 
 
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem wniosku odnośnie: 

 

1) zakupu pojemników na składowanie odpadów komunalnych (w obecności  13 radnych – 13 głs. „za”);  

 

2) zwolnić z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudo-

wanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodaro-

wania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, w wysokości 1,00 zł od każdej osoby za-

mieszkującej daną nieruchomość   ( w obecności  13 radnych – 13 głs. „za”);  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do radnych odnośnie propozycji w temacie zwiększenia 

opłaty w przypadku niesegregowania odpadów oraz przedstawił swoją propozycję, która wynosi cztero-

krotność opłaty za wywóz odpadów. Przewodniczący Komisji poinformował, że system w którym większość 

radnych opowiadała się za edukacją niestety się nie sprawdza i jego zdaniem należało by wprowadzić wy-

soką karę. 

 

Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, aby wyjaśnić mechanizm funkcjonowania takiej kary np. 

dla gospodarstwa 3- osobowego. 

 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, jaka to będzie kwota dla przykładowego gospodarstwa 3 osobowego.   



 5 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że w domkach jednorodzinnych 

nie będzie takiego problemu ze sprawdzeniem czy ktoś dobrze segreguje czy nie, gorzej będzie sprawdzić 

sposób segregowania w dużych wspólnotach mieszkaniowych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował, że sam reprezentuje wspólnotę wielo-

mieszkaniową i może być taki przypadek, gdzie na ileś rodzin trafi się jedna, którą będzie ciężko zreformo-

wać i koszty będą ponosić niewinni ludzie, dlatego jego propozycją jest, aby pozostać przy dwukrotności 

stawki za nie segregowanie odpadów. 

 

Wywiązała się dyskusja  w której udział wzięli: Radny Łukasz Bacajewski, Radny Stanisław Piszczek, Prze-

wodniczący Komisji Robert Laszuk, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, Radny Antoni 

Rak, Radny Leszek Fornal. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaproponował zacząć głosowanie od wniosku 

najdalej idącego czyli: 

 

- kto z radnych jest za wprowadzeniem czterokrotności opłaty za niesegregowanie odpadów: 

 

w obecności 13 radnych –  1 głs. „za” przy  12 głs. „przeciw”, 

 

- kto z radnych jest za wprowadzeniem trzykrotności opłaty za niesegregowanie odpadów: 

 

w obecności 13 radnych- 3 głs. „za” przy  10 głs. „przeciw”, 

 

- kto z radnych jest za wprowadzeniem dwukrotności  opłaty za niesegregowanie odpadów: 

 

w obecności 13 radnych- 9 głs. „za” przy  4 głs. „przeciw” przyjęła wniosek dotyczący wprowadzenia dwu-

krotności opłaty za niesegregowanie odpadów. 

 

Radny Antoni Rak zwrócił się z zapytaniem czy zwiększy się częstotliwość wywozu odpadów. 
 
Burmistrz poinformował, że jeżeli będzie taka potrzeba to zwiększymy częstotliwość lub będą dodatkowo 
uzupełniane pojemniki na odpady. 
 
Wywiązała się dyskusja na temat jak prawidłowo segregować śmieci w której udział wzięli: Radny Antoni 
Rak, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Pani Joanna Mokrzan, Radny Leszek Fornal, Radny Stanisław 
Piszczek. 
 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przejść do kolejnego tematu związanego z wysokością stawki 
za wywóz odpadów. 
 
Radny Leszek Fornal  zaproponował, aby każda osoba dodatkowa powyżej pięcioosobowego gospodarstwa 
płaciła złotówkę. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że w przedłożonym materiale jest zawarta 10% ulga 
dla każdej następnej osoby powyżej pięcioosobowego gospodarstwa. 
 
Radny Leszek Fornal wyjaśnił co wg jego opinii oznacza duża rodzina a mianowicie w gminie jest dużo do-
mów gdzie zamieszkują dziadkowie oraz rodzice z dziećmi, gdzie rodzice i dziadkowie mają odrębne do-
chody i mylne jest „wrzucanie do jednego worka” rodzin wieloosobowych a wielodzietnych. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że będzie bardzo trudno rozgraniczyć gospodarstwa wieloosobowe a 
wielodzietne, ponieważ nie wynika to wprost z deklaracji. 
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Przewodniczący Komisji poinformował, że należało by wprowadzić odrębną uchwałę dla rodzin wielodziet-
nych, które złożyły by odrębną deklarację i na tej podstawie dostałyby ulgę. 
 
Radny Leszek Fornal zwrócił się do radnych z wnioskiem kto jest za wprowadzeniem 10% ulgi dla rodzin 
wielodzietnych. 
 
Komisje w składzie   13 osobowym  – 13 głs. „za” przyjęciem wniosku Radnego Leszka Fornala. 

 

Radny Antoni Rak zwrócił się z propozycją, aby w pierwszej kolejności przegłosować wielkość stawki a do-

piero w późniejszym czasie rozważać jakie i czy będą ulgi. 

 

Wywiązała się dyskusja na temat wysokości stawki w którym udział wzięli: Radna Ilona Gwizdak, Przewod-

niczący Komisji Robert Laszuk, Zastępca Burmistrza Dariusz Struski, Radny Leszek Fornal. 

 

Radny Leszek Fornal zwrócił się z propozycją, aby dla rodzin wieloosobowych powyżej pięciu osób za każdą 

dodatkową osobę płacić 1 zł. 

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że może być taki przypadek, w którym w jednym domu będzie miesz-

kała rodzina wielodzietna, ale z nimi mogą również mieszkać dodatkowe osoby i co w takim przypadku. 

 

Radny Antoni Rak zwrócił się z propozycją, czy nie było by najlepszym rozwiązaniem wprowadzić stawkę 25 

zł od osoby i nie wprowadzać żadnych ulg i rozgraniczeń na wieloosobowe bądź wielorodzinne. 

 

Burmistrz poinformował, że należałoby przeanalizować jaki jest skutek. 

Pani Joanna Mokrzan poinformowała jaki byłby skutek przy zaproponowanej stawce. 

 

Burmistrz poinformował, że stawka 25 zł od każdej osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym jest 

dobrym pomysłem i się z nim zgadza. 

 

Radna Paulina Kamińska zaproponowała stawkę 24 zl od osoby. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że niestety nie ma takiej możliwości. 

 

Radny Antoni Rak poinformował, że należało by się zastanowić jak poprawić ściągalność długu. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że zakup pojemników na odpady musi być sfinansowany ze środ-

ków własnych gminy a nie z opłaty za wywóz śmieci. 

 

Burmistrz poinformował, że zostanie to przeanalizowane. 

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił się do radnych, aby przegłosować wniosek nt. wprowadzenia 

miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi  

i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca w wysokości - 25,00 zł  

 

Komisje w składzie   13 osobowym  – 12 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw”. 

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił się do radnych kto jest za wycofaniem wniosku Radnego 

Leszka Fornala dotyczącego wprowadzenia 10% ulgi dla rodzin wielodzietnych. 

 

Komisje w składzie   13 osobowym  – 13 głs. „za”. 
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Wywiązała się dyskusja na temat prawidłowego oklejania pojemników na odpady, aby prawidłowo segre-

gować w której udział wzięli:  Radny Robert Laszuk, Pani Joanna Mokrzan, Zastępca Burmistrza Dariusz 

Struski, Radna Paulina Kamińska. 

 

Pani Joanna Mokrzan wytłumaczyła jak powinna prawidłowo wyglądać segregacja śmieci. 

 

Radny Roman Pudło poinformował, że chciałby płacić w najbliższej przyszłości za odpady zważone. 

 

Burmistrz poinformował, że nie ma takiej możliwości, ponieważ jesteśmy w zakresie śmieci komuną i jest 

możliwość że większość ludzi będzie starać się oszukać system. 

 
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji podsumował wszystkie przegłosowane wnioski. 
 
Do pkt  5 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy można by było pomalować linie do parkowania na rynku. 
 
Burmistrz poinformował, że należałoby zrobić projekt organizacji ruchu i niestety na ten moment nie ma na 
to środków. 
    
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
M. Kowalska  

 
 
 

Przewodniczący Komisji     Przewodniczący Komisji 
                    
             Leszek Fornal                Robert Laszuk 
                    
               
 


