
Protokół nr XVII/2008 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 01 października 2008 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl o godz. 10 00 otworzył sesję, po 

powitaniu radnych oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 15 radnych , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Obecność członków Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl stwierdził, Ŝe wszyscy radni 

otrzymali porządek obrad : 

1. Sprawy organizacyjne. 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Lubrza. 

3. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe dodatkowy 

nadzwyczajny termin sesji wynika z  konieczności podjęcia decyzji w sprawie dalszej formy 

świadczonych usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubrza.  

 

Ad.2 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe temat odbioru śmieci został 

wywołany na ostatniej sesji, na którą poproszeni zostali przedstawiciele firm świadczących 

tego rodzaju usługi. Zorientowali się równieŜ, Ŝe mogą wejść na teren naszej Gminy i dlatego 

zagroŜone moŜe być istnienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
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Jak na razie konkretne propozycje świadczonych usług przedstawił Zakład Usług 

Komunalnych w Prudniku. Pozostałe firmy – Veolia (poprzednia nazwa Sulo) oraz ZUK z 

Białej nie przedstawiły szczegółowej oferty na świadczenie usług odbioru nieczystości 

stałych. 

Na nasz teren moŜe wejść kaŜda z firm, świadcząca tego rodzaju usługi i po złoŜeniu 

wymaganej dokumentacji, Wójt lub Burmistrz nie moŜe zabronić prowadzenia działalności 

gospodarczej, takie jest prawo wolnego rynku. Umowy cywilno – prawne podpisywane są 

indywidualnie z mieszkańcami.  

Aby nasz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej był bardziej konkurencyjny, to 

musi zaproponować lepszą, niŜszą cenę świadczonych usług. 

Prowadzone były równieŜ rozeznania prowadzonej gospodarki odpadami w innych gminach. 

Firma Veolia (Sulo) obsługuje mieszkańców Gminy Walce juŜ od 10 lat i prawdopodobnie 

nie ma z nią Ŝadnych problemów. Poza tym ściągalność naleŜności nie jest problemem gminy. 

Natomiast dzikie wysypiska śmieci, co pewien czas sprzątają bezrobotni. Stawka za pojemnik 

120 – 16,47 zł ( brutto), pojemnik 240 l – 26,84 zł ( brutto). 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił się z zapytaniem, jakie stawki 

proponuje ZUK Prudnik ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – przedstawił ofertę ZUK Prudnik, tj. : 

- pojemnik 120 l – 11 zł (brutto) 

- pojemnik 240l – 22 zł ( brutto) 

- kontener KP 7 (własność zleceniobiorcy) – 228,74 zł (brutto) 

- kontener KP 7 (własność wykonawcy) - 257,21 zł ( brutto) 

 

Dodał, iŜ Rząd Polski przygotowuje ustawę dot. likwidacji wszystkich zakładów 

budŜetowych. 

Nie jestem za likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, poniewaŜ jako 

gmina mamy wpływ na wykonywane zadania, czy inne decyzje. 

JeŜeli w dalszym ciągu nasz Zakład świadczyłby usługi wywozu śmieci, ale w systemie 

indywidualnym, to koniecznie trzeba byłoby zainwestować w odpowiedni sprzęt, tj. 

samochód i pojemniki. Koszy zakupu pojemników wyniósłby ok. 60 000 zł ( 1 pojemnik 120l 

na 1 gospodarstwo domowe), natomiast samochód – ok. 150 tys. ( uŜywany). 
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- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak często wywoŜone byłyby śmiecie, 

gdyby usługi świadczyła firma z zewnątrz ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, iŜ to zaleŜy od zapisu w umowie, moŜe to 

być raz lub 2 razy w miesiącu. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – przypomniał, Ŝe uchwała 

Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Lubrza 

dokładnie określa, Ŝe w gospodarstwie domowym liczącym do 2 osób wywóz pojemników 

110 l odbywa się nie rzadziej niŜ 1 raz w miesiącu, natomiast w gospodarstwie liczącym 

powyŜej 2 osób – nie rzadziej niŜ 2 razy w miesiącu. Uchwałę zawsze moŜna zmienić i 

wprowadzić zapis, Ŝe odbiór odpadów prowadzony będzie raz w miesiącu. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, o ile wzrosną od 2009r. opłaty na 

wysypisku śmieci ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe opata na wysypisku śmieci 

wzrośnie o ok. 30 %, co jest związane planowaną podwyŜką opłaty środowiskowej.  

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił się z zapytaniem, jakie będzie 

postępowanie wobec tych mieszkańców, którzy w ogóle nie podpiszą umowy na wywóz 

śmieci. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe jest moŜliwość powołania 

specjalnej słuŜby wiejskiej, która będzie kontrolowała, czy dane gospodarstwo domowe 

posiada aktualną umowę na wywóz odpadów komunalnych. 

 

- Edward Mrzygłocki – sołtys wsi PręŜynka – zwrócił uwagę, Ŝe część ludzi, którzy podpiszą 

umowy z innymi firmami będą nadal wyrzucać nadmiar śmieci do kontenerów KP – 7. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe jeŜeli zapadnie konkretna decyzja, Ŝe 

odpady gromadzone będą w pojemnikach indywidualnych, wówczas zlikwidowane będą 

kontenery KP – 7. 
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- Leopold Saska – radny – uznał, iŜ najlepszym rozwiązaniem byłyby pojemniki 

indywidualne. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – poparł stanowisko radnego 

– Leopolda Saski. 

 

Na salę obrad sesji poproszono dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Lubrzy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił się do dyr. ZGKiM w Lubrzy o 

przedstawienia stanowiska na temat dalszej działalności w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe przy obecnym systemie 

odbioru odpadów tzn. za pomocą kontenerów KP – 7, do końca roku będzie obowiązywała 

cena 5,50 zł ( brutto) od kaŜdej osoby zameldowanej w gospodarstwie domowym. W związku 

z planowaną podwyŜką opłaty środowiskowej większa będzie cena na wysypisku śmieci, a to 

przełoŜy się na podwyŜkę opłat za świadczone usługi. 

Przypomniał, Ŝe zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XI/77/08 z dnia 28 lutego 2008r. w 

sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na 

terenie Gminy Lubrza, opłaty za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych 

segregowanych odbieranych w pojemnikach 110 l wynosi 4,94 zł ( brutto), w pojemnikach 

1100 l – 64 zł ( brutto), natomiast za kontener KP – 7 – 314 zł  (brutto) – takie stawki 

obowiązują w przypadku gdyby usługodawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Lubrzy. Odpady segregowane odbierana są nieodpłatnie. 

Natomiast cena za odpady nie segregowane wynosi odpowiednio: za pojemnik 110 l – 6 zł, za 

pojemnik 1 100l – 77 zł.  

Po przejściu na system indywidualny trzeba byłoby poczynić duŜe inwestycje w postaci 

zakupu samochodu oraz pojemników. Aby cała gmina przeszła na system indywidualny to 

jest to koszt ok. 300 000 – 400 000 zł. 

 

- Ryszard Barczyk – W – ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zaznaczył, Ŝe Rada 

Gminy moŜe zmienić w regulaminie zapis, Ŝe odbiór odpadów odbywać się będzie 1 raz w 

miesiącu. 
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- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe wywóz śmieci 1 raz w m-cu 

przy pojemnikach 120 l, zwłaszcza przy rodzinie wieloosobowej nie wystarczy. Śmiecie będą 

wyrzucane na dziko, a to juŜ będzie problem gminy.  

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy  Zakład mógłby ustalić cenę za 

pojemnik 120l na poziomie 12 zł ( brutto) a wypracowany zysk przeznaczyć na wydatki 

związane z zakupem nowego sprzętu ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe jeśli usługi świadczy Zakład 

Gospodarki Komunalnej, to wysokość opłat za wywóz śmieci ustala Rada Gminy, która moŜe 

równieŜ przekazać na ten cel dotację.  Innymi prawami rządzi się przedsiębiorca prywatny. 

Nawet gdyby Rada Gminy ustaliła cenę od pojemnika 120 l – 12 zł ( brutto), to wypracowany 

zysk zwracany będzie do budŜetu. Przy niskiej opłacie za śmieci, Zakład naraŜony jest na 

straty, na co równieŜ wskazuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Na dzień dzisiejszy 

naleŜności za śmieci od dłuŜników za rok 2007r – tj. kwota 24.000 zł, za rok bieŜący – 22 000 

zł. Ściągalność nieznacznie się poprawiła. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w ciągu ostatnich lat zdarzyło się, 

Ŝe Zakład miał wypracowany zysk ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe niestety w tym okresie nie 

było Ŝadnych zysków. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, ile pieniędzy z budŜetu Gminy 

otrzymuje rocznie Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzenie działalności ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe Zakład otrzymuje dotację 

celową w wys. 24 000 zł na zimowe utrzymanie dróg, 1 500 zł na zadania komunalne ( tj. 

min. utrzymanie przystanków autobusowych, studzienek kanalizacyjnych ) oraz dodatki 

mieszkaniowe – wysokość zaleŜy od ilości złoŜonych wniosków. Na zadania komunalne i 

inne zlecone przez gminę przyznawana jest odrębna dotacja. 

 Natomiast na działalność Zakładu, czy pensje dla pracowników gmina nie przyznaje Ŝadnej 

dotacji. Zakład utrzymuje się ze sprzedaŜy wody, świadczenia usługi odbioru śmieci oraz 

czynszów w mieszkaniach komunalnych. 
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- Ryszard Surmiak – zwrócił uwagę, Ŝe Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

ogóle nie inwestuje w swój rozwój.  

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe zadaniem zakładu budŜetowego 

na pewno nie jest osiąganie zysków. Jest powołany do wykonywania zadań zleconych przez 

gminę. Poza tym nie moŜna mówić o inwestowaniu, jeśli nie ma na to środków. Uzyskane 

dochody ze sprzedaŜy wody, czy za śmiecie są zbyt małe. Niestety ostateczną cenę za te 

usługi ustala Rada Gminy. 

 

- Ryszard Barczyk – W- ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił uwagę, Ŝe Rada 

Gminy określa stawki za wodę, czy śmieci ale na wniosek dyrektora ZGKiM. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – przypomniał, Ŝe zakład proponował wyŜsze 

stawki za śmieci tj. 6 zł i 8 zł. Radni na komisjach uznali, Ŝe stawki są za wysokie i pozostała 

cena minimalna – 5,50 zł od osoby. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem do dyr. ZGKiM, jakie proponuje się 

rozwiązanie, aby Zakład mógł nadal funkcjonować ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe Zakład nie będzie mógł 

dobrze funkcjonować bez wsparcia finansowego z budŜetu Gminy. Wystąpiliśmy z pismem 

do Wójta o moŜliwości skorzystania przez gminę z programu unijnego na zakup samochodu i 

pojemników na odpady w wys. 200 000 zł. Ale beneficjentem musi być gmina a nie zakład 

budŜetowy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe jest taka moŜliwość na pozyskanie 

środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety gmina ma 

ograniczone moŜliwości, poniewaŜ w ciągu roku moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek do 

PROW-u. Na dzień dzisiejszy priorytetem jest budowa tranzytu wodociągu z Dytmarowa do 

Lubrzy, a wniosek  na dofinansowanie składany będzie właśnie do PROW-u. 

Poza tym PROW miał być uruchomiony w grudniu br. ale zostanie prawdopodobnie 

przesunięty na czerwiec 2009r. 
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- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – dodał, Ŝe najlepszym rozwiązaniem byłoby 

gdyby gmina zaciągnęła kredyt na zakup samochodu i pojemników. Później Gmina mogłaby 

obciąŜyć Zakład notą księgową za część lub całą ratę kredytu. Niestety Zakład budŜetowy nie 

ma moŜliwości zaciągania zobowiązań, nie ma takiego przepisu prawnego. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakie procedury muszą być spełnione 

aby Zakład odłączył się od Gminy i funkcjonował na zasadzie odrębnego przedsiębiorstwa, 

nie jako zakład budŜetowy ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy –  poinformował, Ŝe jest moŜliwość 

przekształcenia Zakładu w Spółkę ale warunkiem jest posiadanie kapitału, którego Zakład nie 

posiada. 

 

- Zbigniew Flak – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Dytmarowie – zwrócił uwagę, Ŝe 

obowiązująca cena za śmiecie 5,50 zł od osoby przy kontenerach KP - 7 to wcale nie jest 

mało. Dla rodziny 4 – osobowej jest to miesięcznie koszt 22 zł. Gdyby odbiór odpadów 

świadczyła firma z zewnątrz, to cenowo wychodzi na to samo ( pojemnik 120l - 11 zł dwa 

razy w miesiącu ), wówczas gmina nie ma problemu, a tym samym nie ma potrzeby 

inwestować w Zakład. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – zwrócił się z zapytaniem, czy gdyby wszyscy mieszkańcy płacili 

za śmieci 5,50 od osoby i nie byłoby zobowiązań, to uzyskany dochód wystarczyłby 

zapłacenie rachunków na wysypisku śmieci, nawet jeśli cięŜar kontenerów w dalszym ciągu 

byłby taki duŜy ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe w sytuacji gdyby nie było 

zobowiązań z tytułu opłat za śmieci, to uzyskany dochód wystarczyłby na opłatę za 

składowanie odpadów na wysypisku śmieci i inne sprawy związane z gospodarką odpadami. 

Zaznaczył równieŜ, Ŝe gdyby kontenery nie były przeciąŜone odpadami takimi jak np. gruz, to 

stawka za odpady od jednej osoby na pewno byłaby niŜsza. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił uwagę, Ŝe do kontenerów KP – 7 moŜna o 

wiele więcej wyrzucić za tą samą cenę. Natomiast za pojemnikami indywidualnymi 

przemawia fakt, Ŝe płaci się za swoje śmieci i nikt inny z nich nie korzysta. Aby pozostać 
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przy dotychczasowym usługodawcy – tj Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

– to koniecznie trzeba byłoby zainwestować min. 200 000 zł na zakup samochodu i 

pojemników. Przejście na nowy system następowałby sukcesywnie we wszystkich 

miejscowościach. Gdyby wywóz odpadów świadczyła firma z zewnątrz, to gmina nie 

ponosiłaby w/w kosztów. Mimo wszystko najlepszym rozwiązaniem jest, aby Zakład nadal 

funkcjonował, poniewaŜ zawsze jest moŜliwość ingerowania we własną jednostkę. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił się z zapytaniem 

dlaczego jest taka duŜa róŜnica cenowa, tzn. ZUK Prudnik proponuje 11 zł od pojemnika 

120l, natomiast ZGKiM – 4,94 zł ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM – poinformował, Ŝe cena za wywóz odpadów od 

pojemnika 120l  ustalona została przez Radę Gminy tj. 4,94 zł ( brutto) i jest ona najniŜsza 

spośród innych proponowanych przez Zakład. Poza tym ZGKiM nie jest nastawiony na zysk. 

Cena ustalona została na podstawie ogólnej ilości odpadów z terenu Gminy Lubrza oraz 

kosztów związanych z ich odbiorem i składowaniem na wysypisku śmieci. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami taka uchwała musiała być podjęta. 

 

Przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl – ogłosił 10 – cio minutową przerwę w 

obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – poinformował, Ŝe po przeprowadzonym rozeznaniu 

wśród mieszkańców wsi Lubrza, większość jest za pojemnikami indywidualnymi. 

Zaproponował, aby wprowadzić małe kontenery, wycofać KP – 7 i przystosować je na 

odpady z palenisk – szlaka, popiół, itp. Tego rodzaju odpad jest znacznie tańszy na wysypisku 

śmieci. Takie kontenery mogłyby być ustawione w kaŜdej miejscowości na okres zimowy. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest potrzebny i powinien nadal 

funkcjonować. JeŜeli kupowany byłby samochód to juŜ konkretny i nie najtańszy. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – poinformował, Ŝe sprawę naleŜałoby przedyskutować z 

mieszkańcami na zebraniach wiejskich. 
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- Zbigniew Flak – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Dytmarowie – zwrócił się z zapytaniem, 

czy Zakład mógłby jeszcze przez rok funkcjonować na takim sprzęcie jaki posiada ? MoŜe 

rzeczywiście skorzystać z funduszu unijnego na zakup nowego samochodu i pojemników w 

2010r. i wtedy przejść na indywidualny system odbioru odpadów ? W 2009r. będzie składany 

wniosek do PROW-u na budowę tranzytu wodociągu, który w chwili obecnej jest zadaniem 

priorytetowym. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe przy inwestowaniu w rozwój ZGKiM w 

pierwszej kolejności naleŜy zakupić konkretny i nowy sprzęt. Dotychczas kupowało się 

najtańszy, do którego teraz cały czas trzeba dokładać, poniewaŜ się psuje. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zauwaŜył, Ŝe jeśli z budŜetu 

Gminy przeznaczy się dla Zakładu 200 000 zł to nie wystarczy na zadania gospodarcze. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy gmina moŜe wziąć taki samochód do 

wywozu śmieci w leasing ? 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, Ŝe gmina moŜe wziąć w leasing 

samochód ale jest to rzadko spotykane, poniewaŜ koszty kredytu komercyjnego zazwyczaj są 

niŜsze niŜ leasing. 

 

- Marian Gul – sołtys wsi KrzyŜkowice – zwrócił uwagę, Ŝe jeŜeli kaŜda firma świadcząca 

usługi wywozu śmieci moŜe wejść na teren Gminy to cała dyskusja jest bezprzedmiotowa. 

Jeśli firma konkurencyjna zaproponuje lepszą cenę, to ZGKiM nie będzie w stanie się 

utrzymać. 

 

Przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl – zaproponował aby obecni na sali obrad 

radni, sołtysi i przewodniczący rad soleckich określili si ę konkretnie jaki rodzaj świadczenia 

usług wywozu śmieci preferują, tzn. wariant I – KP – 7 ( świadczony przez ZGKiM ), wariant 

II - indywidualny ( świadczony przez ZGKiM), wariant III – indywidualny ( świadczony 

przez firmę z zewnątrz). 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdza się co następuje : 
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Wariant I – KP 7 ( świadczony przez ZGKiM) 

1. radny – Krzysztof Sobstyl 

 

Wariant II - pojemniki indywidualne ( świadczony przez ZGKiM) 

Radni     sołtysi       przewodn. RS 

1. Robert Trzyna  1. Marian Dobko-Dytmarów  1. G.Grelich-N.Browiniec 

2. Stanisław Pawłowski 2. Edward Mrzygłocki-PręŜynka 2. Anna Kudłacz-Lubrza 

3. Łukasz Hanusiak  3. Roman Pilch -Trzebina  3. Ewa Pietrzak-Olszynka 

4. Mieczysław Kras  4. RóŜa Gruna –N.Browiniec  4.M. Dyndor - Skrzypiec 

5. Robert Smoleń  5. Emilia Ćwierz -Lubrza 

6. Jan Hoinka   6. Marian Gul - KrzyŜkowice 

7. Ryszard Surmiak 

8. Stanisław Aleksandrowicz 

9. Leszek Srębacz 

 

Wariant III – pojemniki indywidualne ( świadczony przez firmę z zewnątrz). 

Radni    sołtysi          przewodn. RS 

1. Zenon Drabik  1. Marek Mikołajczyk – Skrzypiec      Zbigniew Flak-Dytmarów 

2. Leopold Saska   

3. Michał IŜyk 

4. Andrzej KałuŜa 

5. Ryszard Barczyk 

 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe jeŜeli Zakład przeszedłby 

na pojemniki indywidualne, to na pewno będzie znacznie mniej śmieci. RównieŜ na 

wysypisku miesięcznie płacilibyśmy mniej, tzn. moŜe 9 000 zł, a nie jak dotychczas 20 000 

zł. Pozyskane od mieszkańców pieniądze przeznaczone byłyby częściowo na spłatę kredytu. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócil się z zapytaniem, czy byłaby moŜliwość aby  

mieszkańcy, który zakupią pojemnik mieliby niŜszą cenę lub ulgę ? 
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- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe sprawę trzeba byłoby 

jeszcze dokładnie rozeznać. MoŜna naliczyć opłatę za dzierŜawę np. 2 zł i po jakimś czasie 

pojemnik przechodziłby na własność klienta. 

 

- RóŜa Gruna – sołtyw wsi Nowy Browiniec – zwrócił się z zapytaniem, czy firma z zewnątrz 

musiałaby objąć teren całej Gminy ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe firma z zewnątrz nie musi działać 

na terenie całej Gminy, to zaleŜy od mieszkańców z kim podpiszą umowę na świadczenie 

usług wywozu śmieci. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – dodał, Ŝe jeŜeli większość mieszkańców 

podpisze umowy z firmą z zewnątrz, to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie 

jest w stanie się utrzymać.  

 

- Michał IŜyk – radny – złoŜył WNIOSEK aby przygotować zmianę w uchwale w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy Lubrza i wprowadzić zapis, Ŝe 

odbiór odpadów z pojemników 120l odbywa się 1 raz w miesiącu. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1230. 

 

WNIOSKI : 

1. Przygotować zmianę w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie  gminy Lubrza i wprowadzić zapis, Ŝe odbiór odpadów z pojemników 120l odbywa się 

1 raz w miesiącu. 

 

Protokołowała :                          PRZEWODNICZ ĄCY 

mgr Alina Woehl                 Rady Gminy Lubrza 

                       Krzysztof Sobstyl 


