Protokół Nr 5/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
przy współudziale Komisji Oświaty i spraw społecznych, Komisji Budżetu
i gospodarki komunalnej, Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska oraz Komisji
Skarg, wniosków i petycji
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Anna Hałupka – Przewodniczący
2. Marcin Murawa – członek
3. Łukasz Dudzic – członek
4. Marek Piechowiak – członek
5. Janina Łukaszewicz – członek
6. Iwona Szajek – członek
8. Andrzej Grudziński – członek
9. Kamil Koronka – członek
10. Lucjan Tracz – członek
11. Jakub Leśko – członek
12. Krzysztof Wiktorski – członek
13. Łukasz Sergiel – członek
14. Łukasz Kowalewski – członek
15. Marcin Jagodziński – członek
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Wojciech Wąchała – Wójt Gminy
2. Beata Wasyłyk-Sosonowska – Sekretarz Gminy
3. Iwona Gdowska – pracownik Urzędu Gminy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Sprawy bieżące (wypowiedzenie umowy na wywóz odpadów ze zbiorników
bezodpływowych)
3. Sprawy bieżące (program „Czyste powietrze”).
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Otwarcia posiedzenia online dokonano o godz. 9.15.
Ad 2.
W tym punkcie posiedzenia omawiano sprawy związane z wypowiedzeniem umowy na
wywóz nieczystości ciekłych (szambo).
Radna Iwona Szajek poinformowała, że temat podwyżki był poruszany na posiedzeniu
Komisji Oświaty i spraw społecznych, na którym komisja wnioskowała o przedstawienie
kalkulacji oraz informację dotyczące wyników negocjacji Wójta z przedsiębiorcą. Niestety
żadnych informacji nie otrzymała.
Wójt wyjaśnił, że komisja nie określiła stawki do negocjacji z przedsiębiorcą.
Radny Marcin Jagodziński poruszył temat nie udzielenia odpowiedzi przez urząd na wniosek
przedsiębiorcy o podwyżkę.

Sekretarz zreferowała jak działa system odbierania odpadów ze zbiorników bezodpływowych.
Wyjaśniła, że umowa z gminą jest na zrzut ścieków do oczyszczalni, gdzie gmina
zobowiązuje się do ich przyjmowania w ilości 5m3 na oczyszczalni w Bronkowie i 20 m3
w Dychowie. Na terenie gminy takie usługi może świadczyć 4 przedsiębiorców. Natomiast do
Rady Gminy należy ustalenie maksymalnej kwoty za pobór nieczystości ciekłych. Od 2017 r.
cena wynosi 18 zł/m3. Na terenie gminy jest 400 zbiorników bezodpływowych.
Następnie poruszono tematy:
- efekty rozmów i negocjacji Wójta z przedsiębiorcą,
- nie udzielenie odpowiedzi przedsiębiorcy na pismo z wnioskiem o podwyżkę opłat,
- analiza kosztów odbioru odpadów,
- podjęcie przez Wójta rozmów z przedsiębiorcą w sprawie wycofania wypowiedzenia,
- przygotowanie projektu uchwały uwzględniającej podwyżkę opłat na kwotę 22 zł
brutto/m3,
- możliwości formalno-prawne zrównania stawek opłat za odbiór ścieków od
mieszkańców,
- możliwość dopłaty przez gminę do odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych.
Ad. 3.
W tym punkcie posiedzenia poruszono tematy związane z przystąpieniem do programu
„Czyste powietrze”.
Pani Iwona Gdowska przedstawiła informacje dotyczące warunków jakie gmina musi spełnić
przystępując do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w celu realizacji programu „Czyste powietrze” oraz
omówiła zasady utrzymania punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców.
Następnie poruszono tematy:
 gmina jest na etapie rozmów w sprawie zawarcia porozumienia,
 omówienie korzyści dla gminy wynikających z zawarcia porozumienia,
 dofinansowanie w kwocie 30.000 zł na utworzenie punktu informacyjnokonsultacyjnego,
 wysokość dofinansowania oraz koszty kwalifikowane przedsięwzięcia,
 koszty utrzymania punktu w następnych latach,
 warunki ewentualnego wystąpienia gminy z porozumienia,
 akcje promocyjno-informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze”,
 propozycja radnego Łukasza Dudzica zwołania posiedzenia i zaproszenia
koordynatora programu.
Sprawy bieżące:
 temat gazu ziemnego w Dychowie,
 koncepcja skanalizowania gminy,
 wywóz wielkogabarytów,
 przyjęcia w Ośrodku Zdrowia w Bobrowicach.
Ad. 4.
Posiedzenie zakończono o godz. 11:30.
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