
Protokół Nr 20 

Z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 17 czerwca 2014 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 6/10 radnych. 

Nieobecny p.p.: G. Hurek, T. Richter, J. Wacławczyk i H. Wałaszek. W posiedzeniu udział wzięła p. D. 

Stanek przedstawiciel Związku Międzygminnego Czysty Region w Kędzierzynie-Koźlu. 

Pani A. Mróz – przywitała obecnych, przedstawiła porządek obrad. Poprosiła burmistrza o kilka słów 

na temat związku.  

Pan N. Koston, burmistrz  -  mamy do omówienia propozycję zmiany regulaminu czystości, który już raz 

związek proponował. Należy stwierdzić, że gdybyśmy nie byli jako gmina w związku, płacilibyśmy 

ogromne kary. Niestety nie osiągamy wskaźników segregacji śmieci jesteśmy na szarym końcu. Dzieje 

się tak, gdyż do kubła czarnego wrzucamy wszystkie odpady, w tym jest najwięcej popiołu. W roku 

bieżącym musimy osiągnąć lepszy wskaźnik segregacji. Z danych, które posiada związek wynika, iż 

musimy również ograniczyć wielkość odpadów biodegradacyjnych, gdyż mamy ich więcej od wielkości 

zaplanowanych. W tym zakresie również przekraczamy wskaźniki. Proponowane przez związek 

rozwiązania są dobre. Inne członkowskie gminy związku, które zmiany już wprowadziły są dowodem, 

iż rozwiązania są korzystne.  

Pani D. Stanek – pragnie zapoznać radnych z danymi statystycznymi. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców 

to posiadamy 71%  mieszkańców w stosunku do danych wykazanych przez GUS na koniec 2013 r. 

Ogółem związek obejmuje swym zasięgiem 601.000 mieszkańców, co stanowi 96%. Jeżeli chodzi o 

opłaty to ściągalność opłat w gminie Kolonowskie jest bardzo dobra, najgorzej jest z tym w gminie 

Pawłowiczki. Za faktury płacimy trochę mniej niż mamy z tytułu opłat za wywóz odpadów.  Już odbył 

się przed przetarg na odbiorcę odpadów. Wpłynęła tylko jedna oferta firmy Remondis. Oferta firmy 

przekracza środki, które zabezpieczono na gminę. Po zmianie zasad wywozu, po przyjęciu zmian  

regulaminu, nowe zasady będą obowiązywać począwszy od 1 listopada br. Chodzi o ograniczenie 

śmieci mieszanych, oddzielenie popiołu. W tym celu w okresie zimowym do pojemników brązowych 

obecnie na odpady biodegradacyjne będzie się wrzucać popiół i odpady zielone. Natomiast do 

pojemnika czarnego wszystkie inne odpady po wysegregowaniu śmieci, które wrzucamy do worka. 

Obecnie gmina Kolonowskie przekracza wskaźniki, takie działania pozwolą na uniknięcie podwyższenia 

stawek za wywóz odpadów. Jeżeli ktoś nie posiada kubła brązowego, to może go uzyskać po złożeniu 

deklaracji, nie ma z tym problemu. Obecnie to związek musi dopłacać do wywozu odpadów gminom, 

które przekraczają wskaźniki. Odbywa się to kosztem innych gmin. 

Pan M. Czupała – radni na wcześniej sesji przy omawianiu propozycji zmian regulaminu wskazali inne 

rozwiązanie. Oddzielenie popiołu przez zastosowanie dodatkowego kubła, bez zmian zasad jeżeli 

chodzi o pojemnik brązowy. Zmiany zasad, które obowiązują od lipca ubiegłego roku wprowadzą 

ogólne zamieszanie. 

Pani J. Mrochen, R. Ozimek – co w przypadku gdy rada nie przyjmie proponowanych zmian regulaminu. 

Czy z tego tytułu związek podwyższy stawki opłat za wywóz odpadów? 

Burmistrz – nie, gdyż jak już stwierdzono wcześniej stawki opłat będą dla wszystkich gmin jednakowe.  

Nie rozumie dlaczego jest taki opór radnych względem proponowanych zmian. Uważa, że skoro 

jesteśmy członkiem związku to należy przyjąć zmiany i stosować takie jak już stosują pozostałe gminy. 

To rada decyduje czy chce należeć do związku, zawsze można ze związku wystąpić. 

Pani J. Mrochen – co z mieszkańcami wspólnot, czy powinni również segregować popiół tj. wrzucać go 

do pojemnika brązowego? 



Pani D. Stanek – jeżeli chodzi o wspólnoty to popiół nadal będą wrzucać do pojemnika czarnego, gdyż 

wspólnoty nie posiadają pojemników brązowych. Obecnie odpady biodegradacyjne, w tym zielonego 

wspólnoty segregują do worków (jako przywilej). Jeżeli chodzi o zmiany regulaminu czystości to 

związek proponuje: zmiany określenia „biodegradacyjny” na „zielone”, określa średnicę wyrzucanych 

opon do „56”, nadmiar zielonych do worka, nadmiar popiołu do kubła czarnego, § 3 ust. 1 dotyczy 

wspólnot, gdzie mowa że popiół należy wrzucać do pojemnika czarnego. 

Pani J. Mrochen - § 3 pkt 8 czy chodzi o zbiórki akcyjne, czy punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych? 

Pani D. Stanek – w tym punkcie chodzi o zbiórki akcyjne tzw. Zbiórki wielogabarytowe, które organizuje 

związek. Dodatkowo w § 7 dodano worki big-bag na gruz, pojemniki oraz KP (pojemniki 5, 7 metrowe, 

które funkcjonują w obrocie). W § 9 dodano ust.2, który mówi że można domówić pojemnik brązowy. 

Pani A. Mróz – proponuje glosowanie celem przyjęcia proponowanych zmian regulaminu czystości; 

głosowano: za – 3, wstrzymujący się – 3. 

Pan R. Ozimek – ile osób pracuje w związku? 

Pani D. Stanek – związek posiada 20 etatów. Na jedną gminę przypada 1/6 etatu. 

Pan N. Koston – przedstawił i omówił planowane zmiany statutu związku, które wejdą w życie po 

ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Zmiany dotyczą spraw związanych z członkostwem w związku, 

możliwością wystąpienia ze związku. Zmiany dotyczą również scedowania na związek obowiązku 

decydowania o zapisach regulaminu czystości w zakresie gospodarowania odpadami. Chodzi o to aby 

wprowadzone zmiany w zakresie odpadów były jednakowe dla wszystkich gmin wchodzących w skład 

związku. Wychodzi na to, że chcemy być w związku, tylko nie chcemy respektować ustaleń związku. 

Pani J. Mrochen – zwraca uwagę na zapisy dotyczące ewentualnego wystąpienia ze związku na 

wynikające z tego tytułu konsekwencje. 

Pan N. Koston – omówił projekty uchwał na najbliższą sesję, w tym proponowane zmiany budżetu. 

Planuje się zwiększenie dochodów; realizacja projektu unijnego budowy wiaty przy muzeum 488.000 

zł (dofinansowanie 85% z środków unijnych), dofinansowanie do budowy boiska w Staniszczach 

Małych, dotacja na finansowanie azbestu, utwardzenie działki w Staniszczach Wlk. parking przy 

kościele, zwiększenie kosztów utrzymania terenów zielonych, dotacja utrzymania kącika malucha, 

dotacja punt przedszkolny, zwiększenie budżetu na drogi o 135.300 z nadwyżki z lat ubiegłych. 

Pani J. Mrochen – czy przejmiemy od PKP plac w Fosowskiem? 

Pani A. Banasik – co z wywożeniem ziemi, gruzu na działki przy ul. Odrodzenia, moje sąsiedztwo? 

Burmistrz – wystąpiliśmy do PKP z pytaniem, czy posiadają zgodę , zezwolenie na składowanie ziemi w 

tym miejscu. Po otrzymaniu odpowiedzi podejmiemy dalsze czynności. 

Pani G. Firlej – czy nie można zaplanować dotacji w wysokości 50.000 zł na chodnik przy ul. Opolskiej 

w Fosowskiem? 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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