PROTOKÓŁ NR 19/2016
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy
obecności. Na 7 Radnych, obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczyła Skarbnik Gminy Głogówek
Ilona Hudaszek.
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Henryk Regimowicz.
Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Informacja nt. „Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki” została przyjęta do
wiadomości.

Ad. 2
Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok,
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany zeszłe w uchwale budżetowej.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
Radna Gizela Grzesik wyraziła swoje oburzenie w związku z koniecznością dokonywania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli firm jednoosobowych.
Poinformowała, że jej maż ma zarejestrowana działalność gospodarczą ponieważ wykonuje usługi
polegające na uboju domowym. Podkreśliła, że są one świadczone u zleceniodawców w domach.
Wobec czego nie produkuje śmieci.
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Wskazała, że doszły ją informacje o możliwości złożenia deklaracji zerowej. Oświadczyła, że jednak
nikt z pracowników urzędu ani też z władzy nie zaproponował jej takiej opcji. Zapytała skąd wynika
konieczność płacenia za śmieci przez firmę.
Na salę posiedzeń została poproszona kierownik referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Pani Weronika Dziadek.
Pani Dziadek wyjaśniła, że każda firma zobligowana jest do złożenia deklaracji o ilości
wytwarzanych śmieci. Dodała, że istnieją firmy które prowadzą swoja działalność w miejscu
zamieszkania i zgodnie z orzecznictwem sądowym mają prawo do złożenia deklaracji zerowych.
Stwierdziła, że obecnie nie możliwa jest egzystencja bez wytwarzania śmieci. Jeśli jednak faktycznie
tak się dzieje, w przypadku jakiejś działalności gospodarczej, okoliczność tą należy uzasadnić
i złożyć deklarację zerową.
Radny Marek Pelka zapytał czy wobec tego ma rozumieć, że jest możliwość złożenia
deklaracji zerowej, wystarczy ja uzasadnić.
Pani Dziadek odpowiedziała, że tak. Wskazała, że forma działalności jest różna, może być
prowadzona u zleceniodawcy. W związku z czym możliwe jest przedstawienie organowi
oświadczenia klienta, że ten przyjmuje ewentualne śmieci. Pani Dziadek dodała, że zgodnie z nowym
orzecznictwem, w przypadku, gdy działalność prowadzona jest w domu, a w domu tym
odprowadzana jest już opłata za wytworzone śmieci przez mieszkańców, dopuszczalne jest zwolnienie
z opłaty za działalność. Podkreśliła jednak, że każdy przypadek jest wnikliwie analizowany. Pani
Dziadek dodała także, że obecnie deklaracje składane są wg wskaźnika „od ilości osób
zamieszkałych”. Uznała, że wobec tego osoba pozyskująca dochody czyli przedstawiciel rodziny
powinna złożyć deklarację za siebie, a nie za wszystkie osoby zamieszkujące nieruchomość. Zgodnie
z ustawą są trzy metody naliczania opłat: 1. gospodarstwo domowe, 2. ilość osób zamieszkałych oraz
3. od zużytej widy. Metody te nie mogą być ze sobą łączone, co miało do niedawna miejsce w Gminie
Głogówek. Obecnie naliczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Głogówek to „ilość
osób zamieszkałych”. Wyjaśniła, że zamiarem ustawodawcy było pobieranie takich samych opłat od
każdego obywatela. Wszelkie ulgi i zwolnienia przysługują w określonych przypadkach np. z kartą
dużej rodziny czy też dla osób korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Komisji podsumowując stwierdził, że Radna Grzesik winna złożyć deklarację
zerową wraz z uzasadnieniem. Następnie sprawa zostanie rozpatrzona przez organ Gminy.
Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dziadek, która opuściła salę posiedzeń.
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019,
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało się;
c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się;
e) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
Nie zgłoszono uwag w temacie z pkt 3 – „sprawy różne”.
W zawiązku z wyczerpaniem Porządku Obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Henryk Regimowicz
PROTOKOLANT
Małgorzata Wolf
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