
Rada Gminy Błędów 
Radni - Sesja  

Protokół nr XXIII.2020 

Z posiedzenia Rady Gminy Błędów 

w dniu 2 marca 2020 roku 

 

Obrady rozpoczęto 2 marca 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:23 tego samego dnia. 

Posiedzenie odbywało się w budynku Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie. 

Przewodniczył Piotr Jakubczyk Przewodniczący Rady Gminy Błędów. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 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 Radnych, Wójta,  oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy słowami: ”Otwieram Sesję Rady Gminy Błędów” otworzył 

posiedzenie Rady Gminy. 

Na podstawie listy obecności (obecnych 14 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 uchwał w sprawach: 

 

a) Zmiany w budżecie gminy Błędów na 2020r 

Radny Dominik Górecki prosi o wyjaśnienie zwiększenia środków finansowych na 

gospodarkę komunalna, na jakiej zasadzie zwiększamy skoro nie zwiększyliśmy stawki od 

mieszkańców oraz wydatki na orkiestrę i piknik. 

Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że odnośnie gospodarki odpadami był 

rozstrzygnięty  przetarg na odbiór odpadów komunalnych, z którego wyszło, że koszty wywozu 

odpadów są dużo wyższe niż mamy dochodów budżecie w związku z powyższym było 

wystąpienie p. Wójta do Rady.  Z tego pisma zrozumiała, żeby podwyższyć stawkę za odbiór 

śmieci od mieszkańców. Była sugestia, aby zwiększyć ilość osób, które przebywają na terenie 

naszej gminy tj. 7000 oraz reszta to obcokrajowcy pracujący dorywczo. Na posiedzeniu  

Komisji Finansowej z rozmowy wyszło, że  wielkości odbioru śmieci są hipotetyczne i trzeba 

poczekać I półrocze jakie będą faktyczne koszty wywozu. Faktura za styczeń za odbiór śmieci 

jest dużo niższa niż przyjęto w przetargu. Kolejnym etapem, gdy mieszkańcy nie będą płacić 

za śmieci trzeba będzie zwiększyć stawkę. Z przetargu wychodzi, że za śmieci powinni 

mieszkańcy płacić 28,50 zł a my płacimy 20 zł. W koszty wchodzi nie tylko wywóz śmieci, a 

także obsługa programu, zatrudnienie osób, licencje, indywidualne konta. Potrzebujemy 150 

tys. zł. Żeby nie unieważniać przetargu należy zmienić dochody i wydatki, aby się 

zbilansowało. 

Do budżetu przyjęto  przygotowanie pikniku i wobec tego musimy podpisywać umowy z 

artystami. 

Na etapie przygotowania budżetu mają ograniczone środki planowała tylko na zadania 

obligatoryjne i nie zabezpieczyła środków na wynagrodzenie dla orkiestr. Z tego co wie to te 

osoby będą zatrudnione.   

Są już znane wolne środki. Żeby nie miała przekroczeń w zaangażowaniu środków. Żeby nie 

zmieniać WPF przeniosła z innych działów, a później te środki muszą wrócić gdy będziemy 

rozdysponowywać wolne środki. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że ze śmieciami wytworzyło się kuriozum. 

W wyniku takich działań w budżecie zostanie około 1 mln zł. Zrobiła się sytuacja patowa. 

Przyjęto do SIWZ śmieci hipotetyczne. Weźmiemy od ludzi 2,5 mln zł, a odbiorcy zapłacimy 

1 mln zł i w budżecie zostaną środki a to będzie niezgodne z prawem. Środki na piknik, orkiestrę 

przesuwa się z dróg. Na którejś komisji mówiliśmy, że ilość śmieci są u nas hipotetycznie 

wysokie. Ktoś zrobił specyfikację tonażu dla potrzeb przetargu, dlatego wyszedł taki duży 

przetarg. Faktura za styczeń była około 75 ton. Ze specyfikacji po NATURZE wyszło 180 ton. 

Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że jak są podpisane umowy to wykazuje się 

w budżecie zaangażowanie środków. Na najbliższej sesji zaproponuje zmiany w budżecie. W 

sierpniu będzie zwrot środków na rekompensatę funduszu sołeckiego. 



Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, co to za kwota 9640 zł. 

Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że są to środki, które otrzymała Szkoła 

Podstawowa w Lipiu i nie zdążyli wydać w 2019 roku. Są to środki celowe i muszą być wydane 

na przeznaczony cel. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że zabrakło na oświetlenie ulic, 

Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że po przetargu wyszła wyższa kwota. 

Umowa jest od marca. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jest taniej w stosunku do pierwszego przetargu. 

Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego 

po przetargu wyniesie 8900 zł i dojdą jeszcze 2 miesiące usługi w 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że koszt konserwacji lamp oświetlenia 

ulicznego rośnie. Mamy 1818 lamp na terenie gminy. 

 

Głosowano w sprawie: 
Zmiany w budżecie gminy Błędów na 2020r.  

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Krzysztof Kołacz, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr 

Piekarski, Marek Rybicki, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Rybak 

 

b) Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że uchwała była podejmowana na ostatniej sesji 

i główne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej wiązało się z tym że w zapisie 

uchwały z 29 stycznia było iż uchwała wchodzi w życie  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

RIO stanęła na stanowisku że nie jest to zapis prawidłowy i otrzymaliśmy informacje że jeżeli 

do dnia jutrzejszego nie poprawimy uchwały będzie skierowana na kolegium w celu 

uchylenia. Pozostałe zapisy są ujednolicenie. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że zmiana jest kosmetyczna.  

Radny Wojciech Nowocień powiedział, zapytał się jaka jest opłata z posesji jak przebywają 

tylko latem. Wcześniej składali na okres czasowy. Czy to ma być tak dalej, czy jako ryczałt. 

Sekretarz Gminy Jacek Adamski powiedział, że jest przyjęty wzór deklaracji i nie ma innego. 



Tam gdzie będzie kompostownik to będą zmiany deklaracji. Ta zmiana uszczelni odbiór 

odpadów. Doprecyzowaliśmy ten zapis.  

 

Głosowano w sprawie: 
Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Krzysztof Kołacz, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr 

Piekarski, Marek Rybicki, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Rybak 

 

c) Zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2020. 
Przewodniczący Piotr Jakubczyk wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 

zaproponowała taki plan pracy swojej komisji. 

 

Głosowano w sprawie: 
Zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2020.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Krzysztof Kołacz, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr 

Piekarski, Marek Rybicki, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Rybak 

 

3. Sprawy różne. 
Sołtys wsi Tomczyce Katarzyna Bator zapytała się, dlaczego wniosek wsi Tomczyce do 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych został odrzucony jako priorytet. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że  wniosek był przez niego zgłoszony, ale 

w Radzie ma jeden głos. Była to jednogłośna decyzja rady. 

Mieszkaniec wsi Tomczyce Emanuela Korczak powiedziała, ze powinno być równe 

traktowanie wszystkich. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że trzeba było określić priorytet i to była 

decyzja Rady. Od tego jest Rada aby decydować. Nie możemy ulegać presji, że ktoś coś chce. 



Na dzień dzisiejszy nie wiemy czy Marszałek przydzieli środki na te drogi. Na te inwestycje 

nie mamy ani złotówki. Nie mamy tyle środków finansowych aby wszystkie drogi 

dofinansować. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że Rada powinna rozpatrzeć jakie drogi się kwalifikują 

do jakiego działania i jakie dofinansowanie,  do FOGR lub jako drogi funduszu 

samorządowego. Na Wólce Dańkowskiej mogła ta droga być wnioskowana do dróg 

samorządowych. Inne nie spełniają warunków. W sierpniu będą składane wnioski. Niech się 

komisja zbierze i wybierze drogi. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że  od roku czasu prosi o siatkę dróg. Taki 

dokument powinni przygotować pracownicy Urzędu Gminy. Rada nie będzie tworzyć siatki 

dróg bo nie od tego jest. My powinniśmy taki dokument otrzymać  jakiej droga jest długości 

czy szerokości, żebyśmy mogli wiedzieć co z tym zrobić. Od początku kadencji prosił 

radnych aby każdy radny wypowiedział się w sprawie dróg, ale pomysł upadł. 

Radny Krzysztof Kołacz powiedział, że  na wsi Wólka Dańkowska była walka o dwie drogi. 

Mieszkańcy wybrali określony odcinek i my dokonaliśmy wyboru kolejności priorytetów. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że  chcemy dokończyć wszystkie krótkie 

odcinki dróg, na które nie złożymy nigdzie wniosku o dofinansowanie. 

Radny Wojciech Nowocień powiedział, że droga w Tomczycach jest często uczęszczana, stan 

jest kiepski. Decyzje jakąś trzeba podjąć. Nie chcemy nikogo wykluczyć. Wszystko jest 

uzależnione od środków. To są zawsze inwestycje gminne. To są wybory. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że  Marszałek daje maksymalnie 150 tys. 

zł. Wniosek Tomczyc nie przepada. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że na równiarkę nie jest pora w tej chwili. Może pod 

koniec marca. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że  trzeba wypracować jakiś system. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że w tym roku nie będzie naboru na PROW. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że  jest pismo od Starosty o 

współfinansowanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy i jest to kwota 350 tys. zł.  

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że są to inwestycje współfinansowane. Musimy 

zabezpieczyć własne środki. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że będzie Komisja Finansowa i 

przyjrzymy się sprawie. 

Radny Dominik Górecki powiedział, że 27 maja  będzie 30 rocznica  samorządu. Warto 

zorganizować obchody. Bez większej pompy. Jest to sukces naszej demokracji.  



Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że takie kroki zostały podjęte na ostatniej 

Komisji Finansowej. Pani Hania Jankowska została zobowiązana do ustalenia ilości radnych, 

sołtysów którzy w tym okresie pracowali. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że należy się określić co do formy i terminu. Czas 

ponagla. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zamknął 

obrady. 

Przewodniczący 

Rada Gminy Błędów 

Piotr Jakubczyk 

  
Przygotowała: Hanna Jankowska 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 

 


