
Rada Gminy Błędów 
Radni - Sesja  

Protokół nr XX.2019 

z posiedzenia Rady Gminy Błędów 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 
 

Obrady rozpoczęto 30 grudnia 2019 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:49 tego samego dnia. 

Posiedzenie odbywało się w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie. 

Przewodniczył Piotr Jakubczyk Przewodniczący Rady Gminy Błędów. 

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 Radnych, Wójta,  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 12 radnych, ustawowy skład Rady 15 radnych) stwierdził 

quorum zdolne do podejmowania uchwał. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych jednostek w 

okresie między sesjami. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że trwają prace na ul. Długiej. Wykonawca jest jaki jest. 

Pilnujemy go, jesteśmy nieustępliwi w stosunku do niego, bo niestety nie możemy inaczej. Na 

http://www.bledow.pl/


ustępstwa nie pozwalamy sobie pójść. Chcemy to spiąć sensownie, aby nie było „kwiatków” 

gwarancyjnych czy pogwarancyjnych w wykonawstwie tej inwestycji. 

Złożyliśmy wnioski na MIAS-y (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw) oraz 3 wnioski Na 

modernizację dróg do FOGR (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). 

Zakończyliśmy wożenie tłucznia, wszystko jest zrealizowane i rozliczone. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok jest 

pozytywna wraz z uwagami. Budżet udało się spiąć. Z własnych środków spłacamy zadłużenie. Nie 

przekreśla inwestycji, ale może ich być mniej.  

Mamy podpisana umowę z Wojewodą na budowę drogi w Sadurkach. 

Myśli, ze zrealizujemy drogę w Lipiu. Niestety nie mamy opinii środowiskowej. Z początkiem roku 

być może otrzymamy tą decyzje i drogę wykonamy. 

Dostaliśmy informację, że nasz udział w modernizacji drogi powiatowej przez Bielany nie będzie 

wynosił 350 tys. zł a ponad 30 tys. zł. Powiat otrzymał dofinansowanie z dwóch instytucji. 

W sprawach różnych przekaże informacje w sprawie odbioru śmieci. Przetarg na trzy miesiące wygrał 

p. Budek. Później będzie przetarg na odbiór odpadów długoterminowy z procedura unijną. Przez 

pierwsze miesiące będą funkcjonować czarne worki. Jest możliwość zakupu pojemników 

atestowanych. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności poszczególnych komisji w okresie od 20 

listopada 2019r do 30 grudnia 2019r. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk poinformował, że w okresie między sesjami odbyła się 

jedna Komisja Finansowa. 

 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) zmiany w budżecie gminy Błędów na 2019 rok, 

Skarbnik Gminy Barbara Binkiewicz wyjaśniła zmiany dokonane w budżecie gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że wychodzi na to iż do dzieci 

przedszkolnych uczęszczających do innych placówek sąsiednich gmin musimy jeszcze dołożyć 200 

tys. zł, a planowaliśmy tylko 200 tys. zł. 

 

Głosowano w sprawie: 
zmiany w budżecie gminy Błędów na 2019 rok,.  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, Zbigniew 

Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Aneta 

Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (3) 

Robert Borkowski, Marek Rybicki, Leszek Słowiński 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

b) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia 

planu finansowego tych wydatków, 

 

Skarbnik Gminy Barbara Binkiewicz zapoznała z projektem uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk zapytał się, czym jest to spowodowane? Widzimy w 

jakim stanie jest ul. Długa, a jutro jest ostatni dzień na realizację. 

Skarbnik Gminy Barbara Binkiewicz wyjaśniła, że w tym roku mieliśmy zabezpieczone środki na 

realizację tego zadania. Umowy są podpisane, przetarg się odbył. Firma nie wywiązała się w terminie 

z realizacji tego zadania. Jeśli nie podejmiemy tej uchwały to budżet kończy się 31 grudnia i wtedy 



żeby móc zapłacić  za tą inwestycję  w przyszłym roku to to zadanie  musi być wprowadzone do 

budżetu z wolnych środków. Są dwie możliwości albo środki przechodzą na przyszły rok jako wolne 

środki albo zabezpieczymy jako przekazane na osobne konto tzw. niewygasające wydatki i traktuje się 

je jako wydatki poniesione w 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że umowa z ta firma była podpisana na 

realizacje zadania do 31 grudnia 2019r. Czy będą wyciągnięte 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że będą egzekwowane certyfikaty. konsekwencje, co dalej z ta 

firmą? 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk zapytał się, czy jest deklaracja tej firmy, że będą 

pracować? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że musza dokończyć ta inwestycję. Za dotychczasowa prace i 

włożone materiały nie zapłaciliśmy ani złotówki. Jeśli pozwolą warunki atmosferyczne to zakończą 

roboty. Przy temperaturze już  powyżej -1oC i przy czystej oraz suchej nawierzchni można kłaść asfalt. 

Radny Wojciech Nowocień zapytał się, na jakim etapie są roboty? Czy ziemne roboty są zakończone? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że wszystkie prace ziemne są zakończone. Były robione 

badania zagęszczenia podloża, są w normach. Pilnujemy jakości robót. Jest końcówka  wykonania 

chodników. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia 

planu finansowego tych wydatków,.  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, Zbigniew 

Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Aneta 

Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (3) 

Robert Borkowski, Marek Rybicki, Leszek Słowiński 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

                                                                                           Ubył radny Zbigniew Koziński – obecnych 

11 radnych. 

 

 

c) przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Błędów 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że program jest finansowany ze środków 

pochodzących z opłat przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Na ten rok plan wynosi 84 tys. zł. 

W rozdziale VI pkt 2 programu jest zapis „Ustala się wynagrodzenie za pracę w Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 200 zł. netto za każde 

posiedzenie komisji, które odbywają się w miarę potrzeb, średnio raz w miesiącu.” Ustalaliśmy że 

wynagrodzenie członków tej komisji będzie takie samo jak radnego. Wnioskuje o zmianę zapisu o treści 

„Ustala się wynagrodzenie za pracę w Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w wysokości diety radnego  Gminy, netto za każde posiedzenie komisji. „ 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że ten zapis jest taki sam jak w ubr. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia wniosku o zmianę treści w uchwale w rozdziale VI punkt 2.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, Wojciech 

Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (4) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Marek Rybicki, Leszek Słowiński 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Błędów,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, Wojciech 

Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (4) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Marek Rybicki, Leszek Słowiński 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała wraz z poprawkami została 

przyjęta. 

 

d) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 

schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

Z projektem wraz z uzasadnieniem zapoznała Kierownik GOPS Marianna Życińska. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 

schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, Wojciech 

Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (4) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Marek Rybicki, Leszek Słowiński 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta. 



 

e) udzielenia Wójtowi Gminy Błędów zgody na zawarcie kolejnej umowy na użyczenie lokalu. 

Z projektem zapoznała Kierownik ZOG Maria Pietrzak. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że Stowarzyszenie w Wilkowie potrzebuje 

1 roku na wygaszenie i zamkniecie swojej działalności. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
udzielenia Wójtowi Gminy Błędów zgody na zawarcie kolejnej umowy na użyczenie lokalu..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, Wojciech 

Nowocień, Sebastian Oziemski, Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (4) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Marek Rybicki, Leszek Słowiński 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy ktoś chciałby złożyć pisemna interpelację? 

Nikt nie złożył pisemnej interpelacji. 

Zapytania i wolne wnioski: 

Nikt się nie zgłosił. 

 

6. Sprawy różne. 

 

Radny Wojciech Nowocień zapytał się, czy jest możliwość przywrócenia połączeń autobusowych? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych informacji. W 

Starostwie też nie było żadnego spotkania. Mówiło się że po nowym roku te kursy będą 

organizowane. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że przetarg na dowożenie uczniów wygrał 

PKS Grójec i ma nadzieje że  może będzie ta jakiś atut aby te połączenia przywrócić. 

Radny Dariusz Rybak powiedział, że podczas pracy nad regulaminem porządku i czystości w gminie z 

ekspertem p. Pająk tłumaczyła nam wszystkim, że popiół jest odpadem biodegradowalnym. Z tego co 

widzi popiół wylądował w odpadach zmieszanych. Nie wie czy źle zapamięta,  czy jest jakieś 

przekłamanie. Prosi o wyjaśnienie. Ta frakcja jest o połowę tańsza na składowisku. Jeśli popiół będzie 

w odpadach zmieszanych to będzie ich większy tonaż i generuje większe koszty dla Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że z tego co wie to popiół miał być 

dowożony do PSZOK. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że to są wymogi firmy. Po kolejnych 3 miesiącach nie będzie 

tragedii z tym popiołem. W naszych warunkach mieszkańcy sami zagospodarowują popiół. Firma po 

raz pierwszy wchodzi na nasz teren i go nie zna. My jako gmina pomożemy rozwozić worki. Firma 

będzie odbierała odpady 2 razy w miesiącu. Mieszkańcy wystawiają wszystkie worki. Na pierwszy 

objazd damy swojego pracownika i poprosimy o pomoc sołtysów, gdyż pracownik może nie znać 

całego terenu gminy. Trzeba wszystko dograć organizacyjnie. Chociaż pokaże się to na stronie Urzędu 

to proszę sobie zapisać ceny pojemników: 120l – 68 zł netto i 83,64 zł z VAT, 240l – 91 zł netto, z 

VAT 111,93 zł. Podaje te ceny chociaż wybierzemy tę najtańszą ESC. Sołtysi niech poinformują 



mieszkańców i sporządzą listę chętnych na pojemniki. Te pojemniki zebrane przez Naturę nie były 

Państwa własnością. Były tylko dzierżawione, za które miesięcznie płaciliśmy 1,9 zł i było to 

wliczone w cenę. W czerwcu wystąpił do PreZero. Aby im zapłacić za te pojemniki ale odmówili.  Są 

pytania jak się rozliczać za okres kiedy ostatni odbiór odpadów przypada wg harmonogramu np. na 

dzień 20 grudnia, sprawdził umowę w Naturze. Po ostatnim odbiorze za nic nie możemy się u nich 

upominać. Z dniem 31 grudnia koniec obsługi PreZero na naszym terenie. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że umowa jest między Prezero a ZM pn. 

Natura. My wymagajmy od Związku Międzygminnego pn. Natura. Za okres 1/3 miesiąca grudnia 

śmieci są nieodebrane a zapłacone.  Jest to na naszą niekorzyść. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jeśli jest zapis w umowie o którym mówi to jest to 

niemożliwe. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że nikt takiej umowy nie widział, jest tylko 

Statut. Śmieci może powinny być odebrane 2-3 stycznia zważone i rachunek wystawić ZM pn. Natura. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że Obecnie wybrana Firma p. Budka występuje do zbiórki 

śmieci 8 stycznia, taki jest harmonogram. Potrzeba kilka dni, jest 7 rejonów. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że Natura pewnie jeszcze wystawi nam 

jakiś rachunek. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że na pewno wystawi, dzisiaj jest spotkanie w naturze. 

Zaległości mieszkańców są duże na około 330 tys. zł, będą ściągalności i egzekucje. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że jest to umowa pomiędzy mieszkańcami a 

Natura. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że na pewno będzie uruchomiona ściągalność.  

Lista chętnych na kosze powinna być dostarczona do Urzędu do 10 stycznia. 

Sołtys  wsi Gołosze Andrzej Kacprzak  powiedział, że niektórzy mówią, że do 4 osób kosz 120l, a 

powyżej 240l. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że na kosz 120l przypada do 5 osób 

gospodarstwa domowego, a powyżej 240l. 

Radny Dariusz Rybak powiedział, że to chodzi o odpady zmieszane. 

Sołtys wsi Wilhelmów Anna Grzejszczyk powiedziała, że to będzie źle z tymi śmieciami, powinno być 

zebranie z mieszkańcami, aby im wytłumaczyć jak maja segregować śmieci. My jako sołtysi sobie z 

tym nie poradzimy. Inaczej jak przekazuje urzędnik niż sołtys. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że organizowanie takich spotkań leży w 

gestii Wójta. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że utworzymy wraz z sołtysami harmonogram spotkań z 

mieszkańcami. Pojemniki na odpady zmieszane powinny być dobrej jakości. 

Sołtys wsi Ignaców Sławomir Dobrosz zapytał się, czy mieszkańcy mogą żądać faktury? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że kosze są na gospodarstwo domowe i nie można odliczyć 

sobie VAT-u. 

Sołtys wsi Cesinów-Las Lech Sokołowski zapytał się, czy może kupić kosz bez VAT-u? Po co 

podawać stawki netto i brutto?  

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jeśli kupi bez VAT-u to jego sprawa. Dzisiaj wszystko jest z 

VAT-em. Mamy ceny brutto. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że jeśli ktoś sobie odpisuje VAT, to 

podajemy ceny netto i brutto. Nie wszyscy jeszcze to rozumieją. 

Cena za odbiór odpadów od 1 stycznia wynosi 20 zł od osoby i stawka 60 zł jako karna za 

niesegregowanie śmieci. Zrobiliśmy mniejsza cenę po przetargu, aby było korzystnie dla 

mieszkańców. Na dzień dzisiejszy nie ma śmieci niesegregowanych.  

Rada nie podjęła żadnej uchwały, ze od 1 kwietnia musimy posiadać kosze, jak to jest w ulotce. Kto 

powiela te błędy. Nie można wprowadzać w błąd społeczeństwo. 

Specyfikacja do przetargu na odbiór śmieci była sporządzona na podstawie deklaracji złożonych do 

Natury. Było zadeklarowanych 6300 osób a mamy 7500 osób zameldowanych. Deklaracje należy 

złożyć uczciwie. Nie wie jaka będzie weryfikacja, zajmuje się tym Wójt. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że na dzień dzisiejszy jest złożonych 1900 szt. deklaracji. Jest 

już weryfikacja deklaracji wg referatu meldunkowego. 



Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że jeśli ktoś pracuje lub się uczy w innej 

miejscowości to powinien wykazać że tam płaci za śmieci.  

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jeśli ma deklarację to na segregowane i tak musi wystawić 

śmieci. 

Radny Dariusz Rybak powiedział, że nie ma takiego pojęcia jak śmieci niesegregowane. 60 zł to kara 

administracyjna dla osoby która nie segreguje odpadów. Teraz jest to [pojemnik na odpady zmieszane, 

które nie można gdzie indziej posegregować. Każdy musi segregować. 

Sołtys wsi Bielany Łukasz Sybilski powiedział, że tak jest napisane w ulotce. 20 zł za segregowane i 60 

zł za niesegregowane. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że nie można złożyć deklaracji na śmieci 

niesegregowane. Jest to wymóg ustawowy. 

Radny Dominik Górecki powiedział, że według zapisów ustawowych każdy musi segregować. 

Niesegregowane śmieci kosztują na instalacji odbioru odpadów dwa razy więcej. Przyszłość jest w 

segregacji. 

Sołtys wsi Bielany Łukasz Sybilski powiedział, że w ulotce pisze 60 zł za odbiór śmieci zmieszanych. 

Radny Dariusz Rybak powiedział, że nie ma pojęcia odpady niesegregowane. Jeśli ktoś wrzuci odpady 

dające się posegregować do zmieszanych to jest kara administracyjna. Te odpady, które nie 

kwalifikują się do worków żółty, niebieski, zielony i brązowy wrzucamy do czarnego worka.  

16 grudnia zmieniła się stawka z 28 zł na 20 zł od osoby za odbiór odpadów. Co mają zrobić 

mieszkańcy, którzy już złożyli deklaracje. Deklaracja mówi, że zadeklarował 28 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że stawkę za odbiór śmieci ustala Rada i to 

jest obowiązujące. 

Sołtys wsi Bielany Łukasz Sybilski powiedział, że ulotka wprowadza w błąd. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że ulotka jest dobrze przygotowana. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że odpady muszą być segregowane. 

Radny Andrzej Kępka powiedział, że ulotka wprowadza w błąd. Rada nigdy nie ustała, że kosze 

obowiązują od 1 kwietnia. 
                                                                                                                                       Ubył radny Sebastian Oziemski 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że przeanalizujemy wszystko z prawnikiem po nowym roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że mieszkańcy maja wiedzieć jak 

segregować śmieci. Nie ma możliwości nie segregacji. Sołtysi maja wątpliwości i uwagi co do tej 

ulotki a co dopiero mieszkańcy. 

Radny Wojciech Nowocień powiedział, że na podstawie tej ulotki wszystko jest napisane. Frakcje 

odpadów są rozpisane. Co się nie da przesortować to do czarnego worka, czy pojemnika, a cena się nie 

zmieni.  Jeśli ktoś nie sortuje to płacą karę. Nie ma innej deklaracji. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że jedna strona ulotki jest dobra a druga 

zagmatwana. 

Sołtys wsi Czesławin Sylwia Lesiak zapytała się, czy wszystkie worki będą odbierane jednego dnia? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że wg harmonogramu skonstruowanego przez firmę będą 

odbieranego jednego dnia, dwa razy w miesiącu. Firma może nie zabrać niesegregowanych śmieci, bo 

ona tez musi przestrzegać przepisów. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że musimy wykonać 50% odzysku, bo będą 

kary dla gmin. 

Sołtys wsi Bielany Łukasz Sybilski powiedział, że zawiadomienia na sesje otrzymaliśmy dwa dni 

przed. Miało być na stronie Urzędu Gminy. Niektórzy w ogóle nie byli powiadomieni. Wnioskuje, 

żeby sesje były o godz. 9.00. Kwestia organizacyjna leży. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że nie widzi przeszkód aby sesje zaczynały 

się o godzinie 9-tej, ale spowodowane jest to rozstawieniem urządzeń nagrywających i rejestrujących. 

Sołtysi niezaktualizowani telefonów, podali stacjonarne a system jest taki, że wysyła esemesy na 

wszystkie telefony. Pani odpowiedzialna za zorganizowanie sesji jest na zwolnieniu lekarskim. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że p .Przewodniczący organizuje sesję, nie dostał porządku 

obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że jako przewodniczący nie może szukać 

pracownika do pracy w radzie, musi to być osoba jedna. Projekty uchwał otrzymuje 1-2 dni przed 



sesją. To obowiązek Wójta delegować  pracownika. Zwołuje sesję gdy ma projekty uchwał , bez 

powodu nie zwołuje sesji. Pana Wójta obowiązek jest zabezpieczyć pracownika. 

 

 

  

                                    Przewodniczący 

                                  Rada Gminy Błędów 

                                  Piotr Jakubczyk 
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