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Protokół Nr 9/2019 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, 

odbywającej wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Rolnictwa 

w dniu 28 października 2019 roku. 

 
 Zgodnie z § 58 ust. 3 Statutu Gminy, obradom wspólnego posiedzenia Komisji 

przewodniczył najstarszy wiekiem spośród przewodniczących komisji odbywających wspólne 

posiedzenie tj. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak.  

Punkt 1. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak dokonał otwarcia 

posiedzenia Komisji o godzinie 10:00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził istnienie kworum Komisji Budżetu i Rolnictwa – na 7 członków Komisji, obecnych                  

w chwili rozpoczęcia posiedzenia było 6 członków (nieobecny: Rafał Kucharski) oraz kworum 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – na 7 członków Komisji, obecnych w chwili 

rozpoczęcia posiedzenia było 4 członków ( nieobecny: Michał Gaca, Paweł Kłos, Ewa 

Kwiatkowska-Kielan).   

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Wójt Gminy   - Paweł Królak 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Maria Piątek    - Dyrektor SP w Sierzchowach 

4. Bogdan Batorek  - Dyrektor SP w Cielądzu 

5. Agnieszka Zielińska  - Kierownik GZEAS w Cielądzu 

6. Małgorzata Czapnik  - pracownik UG w Cielądzu 

Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób -  w załączeniu do protokołu. 

Punkt 2.  

 W dalszej kolejności Przewodniczący obrad przystąpił do punktu dotyczącego porządku 

obrad posiedzenia i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi w tym zakresie. 

Do porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag. 

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2018/2019. 
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5. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulamin utrzymania czystości                     
i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług na terenie Gminy Cielądz w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w 
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych                              
i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

14. Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.  

15. Wypracowanie projektu Stanowiska Rady Gminy Cielądz w sprawie budowy ścieżki pieszo-
rowerowej  w miejscowości Cielądz. 

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie posiedzenia. 

Punkt 3. 

Protokoły z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia oraz 

Komisji Budżetu i Rolnictwa  z dnia 12 września 2019 r. zostały opublikowane na stronie BIP 

oraz wyłożone do wglądu. Do swoich protokołów Komisje nie wniosły uwag i zostały protokoły 

przyjęte jednogłośnie tj.  

-  protokół dot.  Komisji Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie tj. 6 głosów „za” 

- protokół dot. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia –  jednogłośnie tj. 4 głosy „za”. 

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego przedstawienia informacji na temat 

realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 
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Informację na ten temat przedłożyli Dyrektorzy Szkół Podstawowych: Bogdan Batorek – 

Dyrektor SP w Cielądzu i Maria Piątek -  Dyrektor SP w Sierzchowach. 

Radny Sylwester Stefański zadał pytanie - jak został zrealizowany program nauczania 

skoro miał miejsce strajk nauczycieli. 

Dyrektor  SP w Cielądzu Bogdan Batorek oznajmił, iż Kuratorium Oświaty monitorowało 

jak była realizowana podstawa programowa. Zaznaczył, że zajęć lekcyjnych w tym czasie i tak 

nie byłoby z uwagi na egzaminy i okres świąteczny. Stwierdził, iż nauczycielom udało się 

zrealizować program gdyż nie było tak dużo zaległości. Nie odbyły się też wycieczki, które 

zwykle w ostatnich miesiącach były organizowane. Takiej też treści była właśnie przekazana 

informacja do Kuratorium Oświaty.  

Dyrektor SP w Sierzchowach Maria Piątek też wyraziła zdanie, że tych dni, nie było aż tak 

dużo i udało się wszystko nadrobić. 

Następnie głos zabrała Kierownik GZEAS w Cielądzu Agnieszka Zielińska, która 

przedstawiła informację na temat zrealizowanych zadań oświatowych przez organ prowadzący 

tj. dowóz uczniów, pomoc materialna, dożywianie dzieci w szkołach. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zapytał, czy jest z PKS-em  zawarta umowa na dowóz. 

Kierownik Agnieszka Zielińska oznajmiła, że jest zawarte porozumienie z PKS, a ponadto 

planowane jest przeprowadzenie przetargu na dowóz.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

wyraził zdanie, że stan techniczny pojazdów PKS budzi wątpliwości. 

Kierownik Agnieszka Zielińska potwierdziła, że zgłaszała ten problem i na pewien czas 

było lepiej, ale z czasem znów dano na trasę ten sam pojazd.  Oznajmiła, że ten problem też był 

poruszony na spotkaniu w PKS, w którym brał udział Pan Wójt. Twierdzono, że nie mają 

lepszego taboru. Oznajmiła, że wymogiem przetargu na dowóz będzie też zapewnienie przez 

dowożącego - opiekuna dzieci. 

Na powyższym zakończono obrady w niniejszym punkcie posiedzenia Komisji. 

Punkt 5. 

Kolejny temat posiedzenia dotyczył informacji na temat funkcjonowaniu systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi . 

Informację przedstawiła Małgorzata Czapnik – pracownik Urzędu Gminy. 

Do jej treści nie zgłoszono uwag ani zapytań. 
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Punkt 6. 

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Komisji przystąpiono do realizacji kolejnego punktu 

dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy. 

Projekt uchwały omówiła Małgorzata Czapnik. 

Poinformowała, iż zmiana Regulaminu podyktowana jest nowelizacją ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku. Następnie 

przedstawiła zaproponowane główne zmiany: 

- zobowiązanie właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania i przekazywania 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych –  jest to nowa grupa odpadów, kolorystka 

pojemnika będzie wynikała z rozporządzenia, które jeszcze nie zostało wydane, wyjaśniła, iż są 

to odpady składające się np. z plastiku i metalu – połączone w sposób trwały np. kartony po 

sokach; 

- w zakresie PSZOK został wprowadzony limit 300 kg odpadów rozbiórkowych                         

i budowlanych, a powyżej tej wagi będą naliczane przez firmę właścicielowi dodatkowe opłaty; 

- kolorystyka pojemników ulega zmianie i będzie określona zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska; 

Radna Iwona Machnicka w tym miejscu zgłosiła uwagę, że należałoby bardziej informować 

mieszkańców jak segregować odpady, gdyż na pewno wielu mieszkańców ma problem, gdzie 

które odpady wrzucać. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zapytał  z czego wynika limit 300 kg odpadów budowlanych. 

Małgorzata Czapnik stwierdziła, że są to przyjęte średnie normy, wynikające                                   

z przeprowadzonych badań.  

Przewodniczący Komisji stwierdził następnie, że skoro będzie pobierana dodatkowa 

opłata, to należałoby określić jaka ona będzie. 

Małgorzata Czapnik wyjaśniła, że to nie Gmina będzie ustalała tę opłatę, tylko firma 

prowadząca PSZOK, zgodnie ze swoim cennikiem.  

Radny Jarosław Budek zauważył, że jeśli jest przeprowadzany remont i zatrudniana jest 

firma, to jej obowiązkiem jest płacenie za odpady budowlane, a gdy sami – to można je oddać 

jako komunalne.  

Małgorzata Czapnik oznajmiła, że ustawodawca dał możliwość wprowadzania ograniczeń, 

a ponadto można przeznaczać te odpady na utwardzanie dróg.  
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Radny Jarosław Budek stwierdził, że odpady komunalne nie powinny trafiać na 

wysypisko, lecz powinny być zagospodarowane w innym systemie.  

Kontynuując przedstawianie projektu uchwały Małgorzata Czapnik poinformowała                       

o kolejnej proponowanej zmianie w regulaminie tj. w zasadach zbierania bioodpadów i szkła – 

zmiana częstotliwości ich odbierania tzn. bioodpady – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a szkła 

– nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak zapytał o zasady obierania 

popiołu. 

Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż dla mieszkańców Cielądza analizuje się postawienie 

pojemnika na popiół, lecz jeszcze nie w listopadzie, gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zwrócił uwagę na fakt, że z nową umową następuje 

przejście z ryczałtu na inny sposób płacenia tj. za Mgt. Popiół jest ciężkim odpadem i podniesie 

bardzo ilość odpadów. Dlatego tylko tam będą wyposażane nieruchomości w ten pojemnik, 

gdzie będzie wyeksponowana wyraźna potrzeba.  

Radny Jarosław Budek zwrócił się z pytaniem, czy nie można byłoby ująć w Regulaminie 

zapisu, by w terenie zabudowanym właściciele dbali o swoje działki, by nie były 

zachwaszczone. 

Sekretarz wyjaśnił, iż w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma 

mowy na ten temat gdyż z innej ustawy wynika obowiązek dbania o porządek. 

Radny Jarosław Budek zapytał następnie o opony, by może zmniejszyć rozmiary, które 

będą odbierane, gdyż opony rolnicze nie mają takich dużych rozmiarów. 

Sekretarz Gminy stwierdził, że teraz już nie ma tak wielkich ilości odpadów 

wielkogabarytowych jak to było wcześniej, więc niech zostanie utrzymana ich zbiórka 2 razy do 

roku. 

Na powyższym zakończyła się analiza niniejszego projektu uchwały. 

Komisje przystąpiły do opiniowania projektu uchwały i pozytywnie jednogłośnie go 

zaopiniowały tj.: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 6 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia –  4 głosy „za”. 

Punkt 7. 

Kolejny punkt posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Cielądz                      

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
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tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Temat przedstawiła Małgorzata Czapnik. Stwierdziła, że uchwała niniejsza jest 

uszczegółowieniem regulaminu. Zaznaczyła, że po nowelizacji ustawy jest obowiązek zbierania 

odpadów w sposób selektywny. Omówiła zasady przekazywania odpadów na Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów a także częstotliwość poszczególnych frakcji odbioru odpadów. 

Radny Jarosław Budek zgłosił uwagę na temat częstotliwości odbierania szkła – by 

zamiast 1 raz na 2 miesiące zmienić na 1 raz na miesiąc. 

Więcej uwag do niniejszego punktu nie zgłoszono. 

Komisje przystąpiły do opiniowania projektu uchwały i pozytywnie jednogłośnie go 

zaopiniowały tj.: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 6 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia –  4 głosy „za”. 

Sekretarz dodał jeszcze w tym punkcie, by zostawić projekt uchwały w takim kształcie,                          

w jakim jest, gdyż nie zdąży się z legislacja, ale w specyfikacji będzie zapis, że jeśli będzie 

wystawione szkło niezgodnie z harmonogramem, to firma będzie zobowiązana go odebrać. 

Punkt 8. 

Następny punkt posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały                              

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                

i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

Przewodniczący Komisji Budżetu  i Rolnictwa Adam Michalak zaproponował, by temat 

ten przesunąć na następne posiedzenie, jak będzie już po przetargu i będzie zrobiona analiza, jaki  

będzie koszt na osobę. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk stwierdził, że nie ma takiej możliwości gdyż każde 

postępowanie przetargowe rozpoczyna się od oszacowania wartości zamówienia, czyli ile 

zamawiający przeznacza środków na dane zamówienie publiczne. Jeśli nie będzie oszacowana 

kwota dochodów z tego tytułu, to nie można ogłosić postępowania przetargowego, bo nie jest 

wiadomo, czy dana oferta mieści się w ilości środków zaplanowanych przez zamawiającego, czy 

nie. Druga rzecz, na którą zwrócił Sekretarz uwagę przy ogłaszania przetargu, to Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia, która zawiera opis tego co możemy żądać od wykonawcy                  

i dlatego jest procedowany cały pakiet uchwał dotyczących gospodarki odpadami. Oferent musi 
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bowiem wiedzieć, jak wyliczyć kwotę, by złożyć poprawną ofertę. Zdaniem Sekretarza nie ma 

innej prawidłowej kolejności niż ta, że najpierw określamy warunki brzegowe zamówienia,                   

a dopiero potem ogłaszamy przetarg.   

Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż zaproponowana w uchwale stawka 14,20 zł 

miesięcznie została poprzedzona kalkulacjami oraz rozeznaniem w terenie. Stawka 

podwyższona, gdyż nie ma już stawki za nieselektywne zbieranie odpadów, zaproponowana jest 

w wysokości 56 zł. Ponadto obligatoryjne jest wprowadzenie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady i zaproponowane zostało                              

to zwolnienie w wysokości 12 % opłaty, co dla stawki jednostkowej wynosi  1,70 zł, więc 

stawka na osobę po zwolnieniu wynosiłaby 12,50 zł. Zaznaczyła, że z tego zwolnienia nie mogą 

skorzystać mieszkańcy bloków.  

Sekretarz Gminy dodał, że kwota zwolnienia jest raczej mało zachęcająca, by nie 

oddawać bioodpadów, lecz nie chcieli, by mieszkańcy bloków byli pokrzywdzeni. 

Radna Iwona Machnicka zwróciła uwagę, że nie tak dawno było przeliczane, że kwota na 

osobę wynosi 9 zł, a teraz aż tak dużo.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zwrócił uwagę, że rozszerzony będzie zakres 

gospodarki odpadami, gdyż dochodzi pojemnik na odpady wielomateriałowe, w pewnym 

zakresie będzie też odbierany popiół. Ponadto nastąpił wzrost kosztów płac, dodatkowego 

wyposażenia, które musi zapewnić wykonawca, wzrost cen na RIPOK oraz wzrost opłat 

Marszałkowskich. To wszystko firma sobie policzy. Wyraził zdanie, że byłoby dobrze, gdyby na 

kwocie 12,50 zł udało się zbilansować dochody z wydatkami. 

Radna Iwona Machnicka oświadczyła, że nie wierzy, że będzie aż tyle do zapłacenia za 

śmieci. Uważa, że trzeba też mieszkańcom tłumaczyć, by dobrze segregowali. 

Radny Grzegorz Stępniak zapytał o koszt poniesiony za odpady za rok ubiegły. 

Małgorzata Czapnik oznajmiła, że przetarg był na kwotę 307 tys. zł plus będzie teraz 

dopłata dla firmy ok. 60 tys. zł. Są też koszty administracyjne : koszty pracownika, obsługa 

systemu, co wynosi ok. 35 tys. zł. Razem będzie więc koszt ok. 400 tys. zł. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak zapytał jaka byłaby kwota 

dochodów po podwyżce.  

Małgorzata Czapnik odpowiedziała, że szacuje się ok. 513 tys. zł, czyli o 100 tys. zł,                       

z tego przetarg byłoby dobrze, gdyby wyniósł nie więcej niż 480 tys. zł. 

Radna Iwona Machnicka wyraziła opinie, że potrzebna jest konkurencyjność. Nie jest 

przecież tak, że nie ma firm, które chciałyby odbierać odpady. 
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Radny Mariusz Błąkała zauważył, że będzie przecież przetarg, więc mogą firmy 

startować. 

Radna zapytała, czemu w Regnowie firmie opłaca się za 7 zł odbierać odpady. 

Sekretarz wyjaśnił to w ten sposób, że u nas obecnie jest średnio ok. 8,30 zł od osoby, ale 

kontrakt był dwuletni, a teraz rzeczywistość zmieniła się diametralnie, gdyż zmieniła się ustawa, 

zakres oraz podejście do odpadów, nie ma już bowiem odpadów zmieszanych, a występuje tylko 

stawka kary, gdy ktoś nie segreguje. Sekretarz zwrócił też uwagę na fakt, że można ustalić 

stawką 9 zł, ale to oznacza, że z dochodów bieżących gminy, będzie dotowany system 

gospodarki odpadami. Wyjaśnił też, że ze środków pochodzących z opłat za odpady nie można 

finansować innych wydatków tylko związane z gospodarką odpadami. Gdyby się okazało, że 

przetarg jest niższy od planowanych dochodów, to byłaby zaproponowana uchwała o obniżeniu 

stawki, ale zdaniem Sekretarza, taka sytuacja jest raczej nierealna, gdyż wiadomo jest jak firmy 

szacują koszty.  

Radny Mariusz Błąkała wyraził zdanie, że  trzeba być realistami skoro wokół wszyscy 

więcej płacą. 

Po dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam 

Michalak zaproponował, by przegłosować zgłoszone propozycje stawek tj. 

1) 13,20 zł – propozycja zgłoszona przez Przewodniczącego Komisji Budżetu                                

i Rolnictwa Adama Michalaka 

2) 10 zł po zwolnieniu, czyli 11,50 zł – propozycja zgłoszona przez radną Iwonę 

Machnicką, w tym 13 % zwolnienia; 

3) propozycja zawarta w projekcie uchwały tj. 14,20 zł.  

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie stawkę 14,20 zł 

- Komisja Budżetu i Rolnictwa: 5 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia : 1 „za”, 2 „wstrzymujące się”                      

i 1 „przeciw”. 

Następnie przegłosowano stawkę 13,20 zł: 

- Komisja Budżetu i Rolnictwa: 3 „za” i 3 „przeciw” 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia : 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” 

Jako ostatnia przegłosowana została stawka 11,50 zł: 

- Komisja Budżetu i Rolnictwa: 2 „za” i 4 „przeciw” 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia : 2 „za”, 1 „wstrzymujące się”                            

i 1 „przeciw”. 
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Wobec powyższego Komisje nie wypracowały opinii na temat niniejszego projektu 

uchwały. Postanowiono, by pozostawić rozstrzygnięcie kwestii na sesji. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji opuścił radny Mariusz Błąkała – członek Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Zdrowia. W związku z powyższym Komisja ta nie miała wymaganego kworum 

do dalszego prowadzenia obrad. 

Na powyższym protokół z posiedzenia Komisji zakończono.  

                                
Przewodniczący  

              Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
 
                     Przemysław Jędrzejczak 

Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 

 


