
Rada Gminy Błędów 
Radni - Sesja  

Protokół nr XXI.2020 

z posiedzenia Rady Gminy Błędów 

w dniu 13 stycznia 2020 roku  
 

Obrady rozpoczęto 13 stycznia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:10 tego samego 

dnia. 

Posiedzenie odbywało się w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 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 sesji. 

 

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 przybyłych radnych oraz wójta. 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum zdolne do podejmowania uchwał i otworzył 

XXI Sesję Rady Gminy Błędów. 

Do porządku obrad nie wniesiono zmian. 

 

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

Z projektem uchwały zapoznał Sekretarz Gminy Jacek Adamski. 

http://www.bledow.pl/


Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że w poprzedniej uchwale wykreślono 

tylko pkt 2. 

Sekretarz Gminy Jacek Adamski wyjaśnił, że te trzy uchwały nie dotyczą materii a jedynie 

definiują ustawę i tych zapisów ustawowych nie należy powielać w uchwałach. 

Wice Przewodniczący Robert Borkowski powiedział, że w § 2 ust. 1 brakuje zapisu „w sposób 

selektywny”. 

Sekretarz Gminy Jacek Adamski wyjaśnił, że jeśli dodamy ten zapis do on doprecyzuje, ale 

każdy odpad komunalny z mocy ustawy w samej istocie musi być segregowany. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że skoro ustawa precyzuje zapisy nie ma 

potrzeby zmiany uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 

Krzysztof Kołacz, Wojciech Nowocień, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, 

Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (3) 

Zbigniew Koziński, Sebastian Oziemski, Marek Rybicki 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

b) zmiany uchwały Nr XVII,143,2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Z projektem uchwały zapoznał Sekretarz Gminy Jacek Adamski. 

Wyjaśnił, że Regionalna Izba Obrachunkowa wnosiła o zmianę tego zapisu. Nasz zapis 

wydawał się logiczny, ale jest zalecenie o jego zmianę. 

 

Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XVII,143,2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 

Krzysztof Kołacz, Wojciech Nowocień, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, 

Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (3) 

Zbigniew Koziński, Sebastian Oziemski, Marek Rybicki 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta. 



Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

c) zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości kompostujących odpady. 

Z projektem uchwały zapoznał Sekretarz Gminy Jacek Adamski. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk zapytał się, dlaczego uchwała wchodzi w życie 

dopiero od 1 lipca 2020 roku? 

Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że ustawowy najpóźniejszy termin 

wprowadzenia kompostowania to 1 lipca. Zastanawialiśmy się, czy wprowadzić 

kompostowanie, tym bardziej, że nie występuje definicja kompostownika. Jak to sprawdzić, 

skontrolować. Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku że skoro jest taka delegacja 

dla rady jest obowiązkiem to taka regulacje z mocy ustawy należy wprowadzić. To wymaga 

także zmiany deklaracji, w obecnej wersji nie obejmuje kompostowania. Przewidywaliśmy 

oddawanie odpadów komunalnych do PSZOK. Przed 1 lipca musi być deklaracja 

zaktualizowana o zapis dotyczący kompostowania. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że mieszkańcy będą musieli 

zmienić deklaracje na nowe. 

Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że tylko ci co będą kompostować odpady. 

Radny Wojciech Nowocień powiedział, że otwiera się niebezpieczna furtka, wiele osób może 

sobie obniżyć stawki a odpady biodegradowalne wkładać do worka ze śmieciami 

zmieszanymi. Kto chce niech kompostuje, ale tworzy się niebezpieczeństwo. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że to wyniknie później jak ktoś zadeklaruje 

kompostowanie odpadów, to będzie to nas obligowało do sprawdzenia tego. 

Radny Dominik Górecki zapytał się, czy zbieranie tych deklaracji z kompostowaniem 

odbywało by się w czerwcu. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że na pewno w okresie wyprzedzającym. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że na dzień dzisiejszy nie mamy 

takiej deklaracji, aby mógł ją złożyć. 

Radny Dariusz Rybak powiedział, że zgodnie z nowelizacjami ustawy to tej luki prawnej nie 

ma. Jest zapis z którego wynika,  że wójt lub pracownik przez niego upoważniony kontroluje 

właściciela nieruchomości, czy taki kompostownik jest jeśli go zadeklaruje. Jeśli w wyniku 

kontroli okaże się że dana posesja nie ma zadeklarowanego kompostownika, to wójt  w 

drodze decyzji wydaje postanowienie o nałożeniu maksymalnej opłaty 60 zł za odpady 

komunalne od jednej osoby zamieszkałej na tej nieruchomości. Kolejną deklarację właściciel 

nieruchomości może złożyć dopiero po upływie 6 m-cy. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że gmina musi to nadzorować. 

Wice Przewodniczący Robert Borkowski zapoznał z praktyczną definicją kompostownika. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że w najbliższym czasie może 

będzie doprecyzowana definicja kompostownika. 

 

Głosowano w sprawie: 
zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości kompostujących odpady..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Leszek Bobrowski, Robert Borkowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, 



Krzysztof Kołacz, Wojciech Nowocień, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, 

Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (3) 

Zbigniew Koziński, Sebastian Oziemski, Marek Rybicki 

 

Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że twierdził, że uchwała została przyjęta. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

3. Sprawy różne. 

Radny Dominik Górecki zapytał się co z rozliczeniem z NATURĄ, z tego co wie to chcą od 

nas ponad 300 tys. zł? Jak to wygląda w gminach, które odeszły ze związku. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że Zarząd Związku podjął uchwałę o rozłożeniu braku 

środków na poszczególne gminy w zależności od ilości mieszkańców. Jest to kwota 337 tys. 

zł rozłożona na 3 raty. Jest niezadowolenie wśród wszystkich gmin, nawet tych które 

pozostały w Naturze. Tam jest dość duży procent zaległości wśród mieszkańców. Należności 

mają być sukcesywnie ściągane. Ma to być później odliczane, ale na to potrzeba czasu. 

Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że należy zwrócić uwagę na pewna 

konsekwencje. Jak gmina prowadziła gospodarkę odpadami i były zaległości to przystępując 

do Związku nie przekazała zobowiązać na rzecz Natury tylko sama przez długie lata 

prowadziła postępowanie windykacyjne. Przerzucanie na dzień dzisiejszy na gminy 

zobowiązań jest nie tylko nieuzasadnione , ale jeśli ściągną jakieś zaległości to będzie to ich 

dodatkowy dochód. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że dziwi go ta uchwała zarządu 

Związku natura, III rata ma być wpłacona dopiero 31 grudnia 2021 roku. 

Radny Dominik Górecki powiedział, że  ściąganie zaległości jest dziwne. Jest to pójście na 

łatwiznę, aby gminy pokryły nieudolność Związku. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że jeśli my zapłacimy, to czy 

natura będzie prowadziła windykację. Nigdy złotówki nam nie oddali tylko wyciągali rękę po 

pieniądze. Uchwała Związku jest nieuzasadniona. Czy te 337 tys. zł to są zaległości naszych 

mieszkańców. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że się nie potrudzili i nie rozbili tego na zaległości od 

mieszkańców poszczególnych gmin. Może tak jak co roku są dodatkowe faktury, ale nie tego 

rzędu. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że Natura chce od nas pieniądze, 

ale czy wzięli pod uwagę to, że szkło, plastik były odbierane w listopadzie. Śmieci nam 

zostawili, kto to rozliczy. Nowa firma zebrała więcej  śmieci i my musimy za nie zapłacić. 

Mieszkańcy zapłacili w grudniu za odbiór śmieci do natury. Uważa, że z Naturą jesteśmy 

rozliczeni. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że były też takie glosy, aby różnica była rozliczona. 

Zrobiono jak zrobiono i podjęto taka uchwałę. Do tej uchwały będzie jeszcze 

prawdopodobnie powrót. 

Wice Przewodniczący Robert Borkowski powiedział, że cześć mieszkańców sama sobie kupiła 

kosze a Natura je przy ostatnim odbiorze zabrała. My za te kosze zapłaciliśmy. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że zgodnie z umową na kosze była dzierżawa płatna 

1,90 zł na miesiąc. Mieszkańcy mogli już dwukrotnie zapłacili już za te pojemniki 

Radny Dominik Górecki powiedział, że   należy to skonsultować z prawnikami odnośnie 

uchwały Natury. To jest nieuczciwe wobec nas. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że nas nie stać na taka kwotę. 

Natura nie kwitowała koszy. 

Radny Dominik Górecki zastanawia się czy mając prywatny kosz płacili za dzierżawę. 



Radna Aneta Wróblewska powiedziała, że my wyszliśmy z Natury i gminy Grójec, Jasieniec, 

Warka i też są obciążone tymi kosztami. Co sądzą burmistrzowie i wójtowie tych gmin, może 

byśmy się dogadali z nimi, w grupie siła. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że nie wie jak głosowali inni członkowie Natury i jakie 

są ich stanowiska. Uchwała na pewno została przegłosowana. Jak się skonsultuje, będzie miał 

informacje to przekaże Państwu. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że od lutego Natura wiedziała, że 

gminy odchodzą i 30 grudnia rzuciła taką uchwałę. Wiedzieli jaką mają płynność finansową, 

jakie mają zaległości. Jest to jakby bezzwrotna pożyczka. Nasza gmina nie będzie płaciła za 

śmieci gmin które pozostały w Naturze. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że wokół tej sprawy na pewno będzie dyskusja. Chcieli 

tak zrobić, aby spiąć budżet na 2020 rok. 

Wice Przewodniczący Robert Borkowski powiedział, że jutro będzie Komisja Finansowa i na 

ten temat porozmawiamy. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że firma która teraz nas obsługuje będzie wykazywała 

odzysk 

Radny Dominik Górecki powiedział, że  nie ma brązowego worka na odpady 

biodegradowalne. Ci co nie maja gospodarstwa rolne maja problem z tymi odpadami. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że firma jeździ i rozdaje worki. Będą kontenery 

zamknięte rozwożone przez firmę.  

Radny Dariusz Rybak powiedział, że jeśli chodzi o brązowy worek (odpady biodegradowalne) 

to podjęliśmy uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Błędów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ona dalej obowiązuje. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że w Specyfikacji istotnych 

Warunków zamówienia nie było odbioru odpadów biodegradowalnych. 

Radny Dariusz Górecki powiedział, że jeśli takie były zapisy w specyfikacji, to nie będzie 

brązowego worka. 

Radny Dariusz Rybak powiedział, że  przedsiębiorca nie realizuje uchwały rady. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że przedsiębiorca ma podpisaną 

umowę z Wójtem i ta go obowiązuje. 

Na tym protokół zakończono. 

 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Błędów 

Piotr Jakubczyk 

  

 
Przygotował(a): Hanna Jankowska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


