
Protokół z Nadz111yczaj11ej XX.VIII Sesji Rady Gminy Ko111iesy III dniu 6 maja 2013 roku 

PR OT OKÓŁ Nr XXVlll/2013 

z Nadzwyczajnej XXVIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 maja 2013 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13:00 

Zakończenie Sesji godzina 14:20 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 14 

W sesji uczestniczy/o 14 radnych według załączonej listy obecności - (załącznik nr 1 do 
protokołu), nieobecni byli:, Ewa Pawlak- Radna Powiatu Skierniewickiego (załącznik nr 2). 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy 
Pan Mariusz Jędrychowicz - referent ds. gospodarki odpadami - pracownik UG 

Ad.1 
Otwarcia Sesji dokona/a pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca Rady Gminy, która 
serdecznie powita/a przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Wójta, zaproszonych gości, 
sołtysów i wszystkich obecnych. 

Ad. 2 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdzi/a, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, 
ponieważ na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. 

Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawi/a porządek obrad: 
Porządek obrad: 

I. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Podajcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy. 
5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwalę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opiaty. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
IO. Wolne wnioski i informacje. 
Zamknięcie obrad 
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Porządek obrad poddano pod glosowanie. W glosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 
14 radnych glosowało za przyjęciem porządku, nikt nie glosował przeciw, nikt nie wstrzyma/ 
się od głosu. Porządek został przyjęty 14 glosami. 

Ad. 4 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy. Omówienia dokonał pan Mariusz 
Jędrychowicz - pracownik Urzędu Gminy, który wyjaśni/, że zmiana Regulaminu 
podyktowana jest tym, iż gmina wycofuje się z przejęcia obowiązku odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne (sklepy, szkoły, punkty obsługi gastronomicznej itp.). Pan 
Mariusz doda/, że w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy 
dodano punkt, iż gmina przejmuje obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości w 
pojemniki na odpady komunalne. W Regulaminie zmieniono również miejsce położenia 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie znajdował się w 
miejscowości Wędrogów. 

Radna Barbara Białek zapytała czy jeżeli w gospodarstwie będą potrzebne dwa pojemniki 
na odpady komunalne to właściciel otrzyma dwa pojemniki czy jeden? 
Pan Mariusz Jędrychowicz odpowiedział, że liczba pojemników na terenie danej 
nieruchomości uzależniona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. 
Minimalne pojemności pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych 
określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy. 

Sołtys Turowej Woli pani Barbara Skrzeczyńska zapyta/a, kto będzie wyposaża/ w 
pojemniki na odpady? 
Pan Mariusz Jędrychowicz odpowiedział, że w kosze będzie nas zaopatrywała firma, która 
będzie odbiera/a odpady komunalne. 

Pan sołtys Bolesław Wacławek zapyta/, czy oplata za odbiór odpadów będzie uiszczana od 
ilości koszy na terenie nieruchomości? 
Pan Mariusz Jędrychowicz odpowiedział, że oplata uiszczana będzie miesięcznie w 
zależności od ilości osób zamieszkujących dana nieruchomość - 6 z/ za odpady 
segregowane, 12 z!- za odpady zmieszane. 
Pan sołtys Bolesław Wacławek zapyta/ czy pojemnik na odpady będzie jeden czy więcej? 
Pan Mariusz Jędrychowicz odpowiedział, że jeden pojemnik będzie na odpady zmieszane i 
dodatkowo trzy worki na odpady segregowane, czyli na papier, szkło i plastiki. 

Radni nie zgłosili więcej uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytania projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
wzięło 14 radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzyma/. Uchwala została podjęta 14 glosami 

Ad. 5 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały uchylającej uchwalę w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne. Omówienia dokona! Pan Mariusz Jędrychowicz, który 
wy1lumaczy!, że wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych spowoduje, że obowiązywać 
będzie system dotychczasowy, czyli sytuacja gdy każdy właściciel nieruchomości 
niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, czyli między innymi przedsiębiorcy, 
szkoły, punkty usług gastronomicznych, banki, posiadać będzie indywidualną umowę na 
wywóz odpadów komunalnych, podpisaną z firmą, która uzyska/a odpowiedni wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 
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Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytaniu projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
wzięło 14 radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzyma/. Uchwala została podjęta 14 glosami. 

Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opiaty. Omówienia dokonał pan 
Mariusz Jędrychowicz który poinformował, że w/w uchwala zostaje zmieniona ze względu na 
to, iż gmina wycofa/a się z odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytania projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
wzięto 14 radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzyma/. Uchwala została podjęta 14 glosami. 

Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwalę w 
sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opiaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Omówienia dokona/ pan Mariusz Jędrychowicz, który poinformował, 
że na sesji w kwietniu została zmieniona uchwala nr XXV/147/13 z dnia 30 stycznia w 
sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opiaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w której dodano zapis, że właściciele nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne również ponoszą opiaty za odbiór 
odpadów. W związku z wycofaniem się gminy z odbioru odpadów od właścicieli 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne należy 
uchylić w/w uchwalę. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytania projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
wzięto 14 radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwala została podjęta 14 glosami. 

Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omówienia dokona/ pan Mariusz 
Jędrychowicz informując, że w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia 
nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane, worki służące do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ,że gmina zapewni odbiór 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość odpadów .komunalnych. Pan Mariusz 
Jędrychowicz dodał, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
utworzony na terenie Gminy Kowiesy, będzie znajdował się w miejscowości Wędrogów oraz 
że PSZOK będzie świadczy/ usługi przynajmniej dwa razy w miesiącu. 

Sołtys Chrzczonowic pan Włodzimierz Cybulski zapyta/ ile sztuk samochodów będzie 
posiadała firma, która będzie odbierała odpady z terenu naszej gminy? 
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Pan Mariusz Jędrychowicz odpowiedział, że obowiązkami firmy przystępującej do przetargu 
są takie, że firma musi posiadać min. 2 samochody zbierające odpady zmieszane, min 2 
samochody zbierające odpady selektywne oraz min. 1 bez funkcji kompaktującej. 

Radny Ireneusz Bedelek zapyta/, że jeżeli jest napisane że odpady będą zbierane dwa razy 
w miesiącu to znaczy że co dwa tygodnie? 
Pan Mariusz Jędrychowicz odpowiedział, że chodzi tutaj o Punkt Selektywnego Zbierania 
Opadów Komunalnych, który przynajmniej dwa razy w miesiącu będzie przyjmował odpady 
komunalne, których zbieranie na nieruchomości jest niemożliwe lub uciążliwe. Szczegółowe 
terminy świadczenia usługi zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytania projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
wzięło 14 radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzyma/. Uchwala została podjęta 14 glosami. 

Ad. 9 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań, Pani Przewodnicząca przesz/a do 
kolejnego punktu obrad. 

Ad.10 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Pan Wójt wspomniał o zbiórce zużytych opon. Przy pomocy Pań I Panów sołtysów uda/o się 
ustalić, że do odebrania jest oko/o 700 szt. opon. Harmonogram zbiórki opon został już 
ustalony i przedstawia się następująco - Lisna 10:00 - 11:00, Jeruzal 11:15 - 12:15, Wola 
Pękoszewska 12:30 - 13:30, Turowa Wola 13:50 - 14:50 oraz na parkingu przy Urzędzie 
Gminy 15:00 - 16:00. Pan Wójt doda/, że jeżeli po przeprowadzonej zbiórce będzie istniała 
potrzeba zorganizowania następnej, będziemy mogli powtórzyć zbiórkę za jakiś czas. 

Następna sprawą, którą przedstawi/ Pan Wójt to zaproszenie w imieniu firmy Personal 
Finance dot. ubezpieczenia upraw sadowniczych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 
które odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy w czwartek 16.05.2013 r. 

Pan Wójt odniósł się również do zaproszenia przesłanego przez Biskupa Łowickiego 
Andrzeja Dziubę, na Ili Diecezjalną Pielgrzymkę Samorządowców Diecezji Łowickiej. Pan 
Wójt doda/, że jeżeli byłyby chętne osoby aby uczestniczyć w pielgrzymce, zostanie 
zorganizowany autokar. Zapisy na pielgrzymkę będzie zbierać pani Edyta Adamczyk. 

Sołtys Lisnej pani Karolina Banacka zapyta/a w jaki sposób będą odbierane odpady od 
osób przebywających na nieruchomościach w weekendy? 
Pan Mariusz Jędrychowicz odpowiedział, że w przepisach przewidziane jest aby udostępnić 
kosz firmie odbierającej odpady. Jeżeli ktoś nie udostępni kosza, odpady nie zostaną 
zabrane. Ewentualnie osoby, które przebywają na działkach tylko w weekendy będą musieli 
zwrócić się o pomoc do sąsiadów. 

Radna Wiesława Olszewska zapyta/a, czy ustawa o gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi dopuszcza możliwość aby rada gminy podjęła uchwalę o zwolnieniu z opłat za 
odbiór odpadów, osoby niepełnosprawne oraz rodziny wielodzietne? 
Pan Mariusz Jędrychowicz odpowiedział, że w chwili obecnej nie mamy możliwości 
zróżnicować opiaty za odbiór odpadów komunalnych ale w przyszłości będzie to możliwe. 
Pan Wójt doda/, że w po/owie kwietnia około 300 samorządów rozstrzygnęło przetargi na 
odbiór odpadów komunalnych. Stawki opłat w naszej gminie są mniej więcej na poziomie 
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innych gmin wiejskich. W Głuchowie został unieważniony przetarg, ponieważ w SIWZ 
znajdował się zapis, że każdą nieruchomość na terenie gminy, firma odbierająca odpady, ma 
wyposażyć w dwa pojemniki. W związku z powyższym została przekroczona kwota jaka była 
przeznaczona na odbiór odpadów i dlatego został unieważniony przetarg. 
Pan Wójt poinformował również, że przydomowy kompostownik może być w postaci 
wykopanego dołu znajdującego się w określonej odległości od budynków mieszkalnych. 
Można również kupić niewielki pojemnik. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał, co w przypadku jeżeli gospodarstwo produkuje więcej 
odpadów niż ma do tego przeznaczony kosz? 
Pan Mariusz Jędrychowicz odpowiedział, że w regulaminie są podane minimalne wielkości 
pojemników na odpady w jakie muszą być zaopatrzone gospodarstwa, a gmina ma 
obowiązek odebrać każdą ilość odpadów. 

Ad. 22 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXVIII 
Sesji Rady Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 14:20 

Protokołowała: 
,~ (n 
'rfOUOlluc<,h'vl 

I , 
Edyta Adam zyk 

Przewodnicząca Rady Gminy 

/-/ Barbara Kowalska 
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