
Rada Gminy Błędów 
Radni - Sesja  

Protokół nr XVIII.2019 

z posiedzenia Rady Gminy Błędów 

w dniu 16 grudnia 2019 roku 
 

Obrady rozpoczęto 16 grudnia 2019 o godz. 09:15, a zakończono o godz. 09:36 tego samego 

dnia. 

Posiedzenie odbywało się w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie. 

 

Przewodniczył Piotr Jakubczyk Przewodniczący Rady Gminy Błędów 

 

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków. 

Obecni: 

1. Leszek Bobrowski 

2. Robert Borkowski 

3. Dominik Górecki 

4. Piotr Jakubczyk 

5. Andrzej Kępka 

6. Krzysztof Kołacz 

7. Zbigniew Koziński 

8. Wojciech Nowocień 

9. Sebastian Oziemski 

10. Piotr Piekarski 

11. Dariusz Rybak 

12. Marek Rybicki 

13. Leszek Słowiński 

14. Aneta Wróblewska 

15. Zenon Żebrowski 

1. Otwarcie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk poinformował, że przebieg obrad Rady Gminy 

Błędów jest utrwalany i transmitowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co 

jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

Transmisja obrad jest dostępna na stronie internetowej urzędu natomiast nagrania z sesji 

zamieszczone będą/są na stronie internetowej www.bledow.pl. 

Powitał Radnych oraz wszystkich przybyłych pracowników Urzędu Gminy w Błędowie na 

posiedzenie Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy słowami: ”Otwieram Sesję Rady Gminy w Błędowie” otworzył 

posiedzenie Rady Gminy. 

Na podstawie listy obecności (obecnych 9 radnych, ustawowy skład Rady 15 radnych) 

stwierdził quorum zdolne do podejmowania uchwał. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

http://www.bledow.pl/


2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII.142.2019 Rady Gminy Błędów z 

dnia 17 listopada 2019r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenie stawki tej 

opłaty. 

 
                                                            Przybył o godz. 9.20 radny Leszek Słowiński – obecnych 10 radnych 

 

Radny Wojciech Nowocień zapytał się, co spowodowało propozycje zmiany stawki i czy 

ustawa umożliwia zmianę stawki? 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że Klub radnych złożył wniosek o 

obniżenie stawki za odbiór odpadów. Po analizie materiałów i wyniku piątkowego przetargu 

na odbiór odpadów, ustalono że można obniżyć opłatę za śmieci do 20 zł za segregowane. Za 

niesegregowane można ustalić stawkę 2-, 3-, 4- krotnie wyższą. 

Radny Wojciech Nowocień zapytał się, czy analiza jest na tyle głęboka, że te 20 zł wystarczy, 

nowa rzeczywistość dla uwierzytelnienia składania w Urzędzie Gminy. Nie wiemy jak będzie 

z deklaracjami. Do tej pory wpłynęło około 1500 deklaracji. Nie chodzi aby uwolnić 

mieszkańców od opłat, ale chodzi o budżet. Może później tą kwotę obniżyć. Warto się 

zastanowić. Śmieci drożeją i nie wiemy co będzie po nowym roku. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że przetarg został przeprowadzony na 

nowych zasadach. Wykonawcy wzięli pod uwagę podwyżkę opłaty marszałkowskiej. PreZero 

w dwóch przetargach najpierw zaproponowało kwotę 3 mln zł a przy ostatnim przetargu 

zeszli do kwoty 2,2 mln zł. Co się stało, że tak zeszli z ceny. Na ostatnim przetargu dali cenę  

1030 zł za 1 tonę śmieci, a wcześniej 1445 zł, przy regulaminie odbioru śmieci 1 raz w 

miesiącu. Jeśli damy mniejsza stawkę to mieszkańcy powinni podejść uczciwie do segregacji 

śmieci. 

Radny Wojciech Nowocień zapytał się, czy jest zasadność już to zrobić. Nowa rzeczywistość 

powoduje, że się wszystko rozwleka w czasie. 

Radny Krzysztof Kołacz powiedział, że w deklaracji nie powinno być ceny. 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Piekarski powiedział, że kwota 28 zł nie wynikała z żadnych 

wyliczeń, była to stawka hipotetyczna. Zawsze po pół roku, po analizie można podwyższyć 

stawkę o np. 2 zł. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że obecny przetarg ustawiony tak, że 

najwięcej produkowaliśmy śmieci w powiecie grójeckim. W NATURZE do przetargu 

przyjęto 23,5 kg odpadów miesięcznie od mieszkańca, a w Gminie Błędów 28,5 kg. Uważa że 

to jest za wysoki tonaż. Ilość odpadów odbieranych z terenu gminy tego nikt nie kontrolował. 

Patrząc po innych gminach które nie należały do Natury np. w Sadkowicach na jednego 

mieszkańca przyjęto  15,5 kg, Pniewy 19 kg, Nowe Miasto 22 kg, Biała rawska 18,5 kg. Tam 

też są gminy sadownicze. Nie będziemy pochopnie oceniać, ale te ilości kilogramów 

odpadów nie wiemy z czego wynikały. Firma Budex zaproponowała 640 zł za 1 tonę 

odpadów a PreZero 1040 zł. Śmieci mogą trafiać do różnych instalacji. Deklaracja to nie 

sprawa Rady, ale organizacja Urzędu Gminy. Nie mamy na to wpływu. 

Radny Wojciech Nowocień powiedział, że sołtysi nie chcą przyjmować deklaracji. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że z sołtysami nie powinien rozmawiać 

pracownik tylko p. Wójt. Po kwartale analiza wykaże czy cena jest właściwa. 

 

Głosowano w sprawie: 



Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII.142.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 

17 listopada 2019r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenie stawki tej opłaty. 

 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Leszek Bobrowski, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, Sebastian Oziemski, 

Piotr Piekarski, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Wojciech Nowocień, Leszek Słowiński 

NIEOBECNI (5) 

Robert Borkowski, Dominik Górecki, Zbigniew Koziński, Dariusz Rybak, Marek Rybicki 

 

3. Sprawy różne. 

 

Brak dyskusji. 

Na tym protokół zakończono. 

 

  

                                                         Przewodniczący 

                                                          Rada Gminy Błędów 

                                                        Piotr Jakubczyk  

  

 

Na podstawie nagrań przygotował(a): Hanna Jankowska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


