
Protokół nr XXIX/2013
z przebiegu XXIX sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 – 2014)

w dniu 11 marca  2013 r.

Radnych obecnych w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 16  – 12 radnych (Lista obecności 
radnych stanowi załącznik do protokołu).
Obecni byli również: Zastępca Wójta – Halina Huras, Skarbnik – Alicja Bilecka, kierownik 
Referatu Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Mieczysława Kolan.

Porządek posiedzenia przesłany radnym:
1. Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Dąbrowa Zielona,

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

8. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Adam Szkop dokonał otwarcia XXIX sesji Rady Gminy. 
Powitał
wszystkich zebranych obecnych na sesji. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 12 radnych  i 
sesja jest prawomocna.

Ad.2.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, uwag nie było.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez 
zmian.

Ad.3.
Przewodniczący  przedstawił treść  uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości                          i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona

Radna M. Nowińska zapytała jaka jest zmiana w Regulaminie, bo nie może znaleźć różnicy 
pomiędzy już podjętą , a tą proponowaną.
M. Kolan – kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że 
zmiana dotyczy pojemników na odpady. W poprzednim Regulaminie zapisane były worki na 
odpady segregowane, w obecnym na odpady segregowane przeznaczone są pojemniki.



W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr  XXIX/184 /2013 z dnia z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona stanowi załącznik do 
protokołu.

Ad.4. 
Przewodniczący  przedstawił treść  uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości

Pytań nie było.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr  XXIX/185 /2013 z dnia z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.
Przewodniczący  przedstawił treść  uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

M. Kolan - kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska wręczyła 
radnym nowy projekt uchwały i wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym tj. 11.03.2013r. otrzymała 
informację od grupy roboczej gmin, które nawiązały współpracę. Zmiana dotyczy § 1, 
ponieważ  znajdują się nieruchomości z dwoma lub więcej  gospodarstwami domowymi 
dlatego zapis został doprecyzowany, że opłata pobierana będzie od każdego gospodarstwa 
domowego.
Radna M. Nowińska zapytała, czy pozostajemy przy 2 pojemnikach i kompostowniku. Pani 
Kolan potwierdziła.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr  XXIX/186 /2013 z dnia z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie  wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Przewodniczący  przedstawił treść  uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Radna M. Nowińska poprosiła o wyjaśnienie § 5 pkt. 2 – 4. M. Kolan wyjaśniła, że odbiór 
odpadów jest bezpłatny, ale Gmina nie zwraca kosztów transportu odpadów na miejsce 
zbiórki tych odpadów. 



W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr  XXIX/187/2013 z dnia z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie  określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowi 
załącznik do protokołu.

Ad. 7
Przewodniczący  przedstawił treść  uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
K. Kucharski zapytał czy zrezygnowaliśmy z inkasenta. M. Kolan odpowiedziała, że tak i 
będą przygotowane formularze wpłat i każdy osobiście będzie dokonywał wpłat na wskazane 
konto.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr  XXIX/188/2013 z dnia z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie  terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  stanowi 
załącznik do protokołu.

Ad.8
Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zamknął  XXIX sesję Rady Gminy .

Protokolant:
Aneta Wojtala


