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OR.G.0012.25.2016 Komisja Społeczna 

OR.G.0012.19.2016 Komisja Budżetowo-Gospodarcza 

 

 

 

Protokół  

z posiedzenia wspólnego Komisji Społecznej i Komisji Budżetowo - Gospodarczej 

w dniu 7 września 2016 r. 

 

 

 

Temat: Analiza działań podjętych przez gminę w zakresie szeroko pojętych działań ekologicznych 

(dbałość o czyste powietrze, dobrą jakość wody, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

podłączanie do sieci kanalizacyjnej) i ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.  

 

Skład Komisji Społecznej zajmującej się tematem: 

 Anna Bodzioch 

 Maria Gwizdak 

 Damian Piechaczek 

 Krzysztof Szopa 

 Agnieszka Zyzik 

Skład Komisji Budżetowo – Gospodarczej zajmującej się tematem: 

 Maria Neumann 

 Paweł Pawleta 

 Sławomir Augustyniak 

 Florian Felger  

 

 Zaproszeni uczestnicy posiedzenia:  

 Regina Jurek – Inspektor ds. ochrony środowiska 

 Jacek Kosidło – Podinspektor ds. budowlanych 

 Roman Fedorowski – pracownik ZGKiM 

 Józef Kremer – przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

 

W dniu 7 września 2016 r. o godzinie 16.00  w ramach zatwierdzonego planu pracy komisji Rady 

Gminy Komprachcice odbyło się wspólne posiedzenie komisji społecznej i budżetowo – gospodarczej 

poświęcone analizie podjętych przez gminę działań w zakresie ekologii, w tym dbałości o czyste 

powietrze, dobrą jakość wody, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz podłączania do sieci 

kanalizacyjnej i ocenie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.  

Otrzymano dokumenty, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu: 

 Załącznik nr 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Komprachcice za 2015 r. ; 

 Załącznik nr 2. Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie ogrodów działkowych. 

 

Dyskusja uczestników posiedzenia dotyczyła głównie podłączeń mieszkańców do sieci 

kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami. Poruszono także temat spalania w piecach przez część 

mieszkańców plastików, opon i innych odpadów, które wpływają na złą jakość powietrza na terenie 

gminy. Na pytania odpowiadali obecni pracownicy Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej (ZGKiM).  
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W dyskusji zwrócono również uwagę na niski poziom edukacji ekologicznej części mieszkańców 

gminy. Brak konkretnych instrumentów prawych np. wysokie kary finansowe za spalanie odpadów w 

piecach powoduje, że niestety sytuacje takie będą trudne do wyeliminowania. Uczestnicy posiedzenia 

zwrócili także uwagę na problem gospodarki odpadami, a dokładniej na coraz większe straty ZGKiM 

z powodu nieszczelności w systemie odbioru odpadów spowodowane głownie przez niezapłacone 

rachunki za wywóz nieczystości. Należy podkreślić, że świadomość ekologiczna naszych 

mieszkańców rośnie i ilość osób objętych odbiorem odpadów powoli rośnie. Jednak dalej należy 

edukować i wprowadzić mechanizmy ochrony powietrza, które w okresie grzewczym jest fatalnej 

jakości co przyczynia się do wielu chorób. 

 

W temacie kanalizacji podjęto rozmowy na temat realizacji uchwały Rady Gminy dotyczącej 

wprowadzenia tzw. „opłat adiacenckich”, które należałoby stosować wobec mieszkańców 

miejscowości – Domecko, Ochodze, Wawelno, skanalizowanych w etapie finansowanym z funduszu 

spójności.  

  

Wnioski komisji społecznej i budżetowo – gospodarczej do realizacji w roku 2016 i przyszłych: 

 

1. Urzędnicy powinni dokonywać regularnych kontroli przyłączeń. Okazuje się bowiem, że 

wciąż w sołectwach w których jako pierwszych wybudowano kanalizację część gospodarstw 

domowych nie jest podłączonych do sieci mimo możliwości przyłączenia do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej. Należy zweryfikować dlaczego mieszkańcy nie są podłączeni do sieci, a 

następnie w razie stwierdzenia niewypełniania ustawowych obowiązków przez mieszkańca, 

wystosować decyzje nakazujące wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W 

uzasadnionych przypadkach związanych z trudną sytuacją materialną komisje popierają 

działania ZGKiM dotyczące możliwości rozłożenia płatności na dogodne do spłaty raty w 

przypadku wykonania przyłącza kanalizacyjnego. 

2. Komisja podnosi, iż na gminie ciąży ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i 

sposobu ich opróżniania i należy takie ewidencje sukcesywnie stworzyć. Wykaz firm, które z 

terenu gminy Komprachcice mogą odbierać nieczystości płynne powinien być dostępny na 

stronie internetowej.  

3. Należy jak najszybciej podjąć dyskusję w sprawie tzw. „opłaty adiacenckiej”. Rozmowy te 

powinny odbyć się w gronie Rady Gminy, na wspólnym posiedzeniu komisji w obecności 

wójta, skarbnika i radcy prawnego.  

4. Zwiększyć edukacyjne i informacyjne działania proekologiczne w gminie wśród dorosłych 

mieszkańców m.in. poprzez organizowanie konkursów, spotkań z seniorami itp. Jedną z 

propozycji może być powtórzenie zorganizowania pikniku ekologicznego dla mieszkańców 

oraz stworzenie ulotki z dystrybucją do skrzynek na listy, dotyczącej szkodliwego dla zdrowia 

palenia odpadów, starych mebli, ubrań itp. W „Wieściach Gminy Komprachcice” powinny być 

zamieszczane cykle artykułów dotyczących proekologicznych działań informacyjnych i 

edukacyjnych. W edukację dzieci i młodzieży powinni również zaangażować się nauczyciele 

w przedszkolach oraz szkołach na terenie gminy, którzy w formie np. zabaw, konkursów, 

pogadanek na lekcjach wychowawczych przekazywaliby wiedzę z zakresu ekologii i ochrony 

środowiska najmłodszym mieszkańcom gminy. 

5. Komisja wnioskuje, by szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez gminę 

gospodarki odpadami zawarte zostały w dobrze widocznej zakładce na stronie internetowej. 
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6. Należy wypracować jeszcze bardziej skuteczne mechanizmy weryfikacji informacji zawartych 

w tzw. deklaracji śmieciowej, po to, aby wyeliminować przypadki zatajenia informacji lub 

podania nieprawdy. Trzeba pamiętać, iż do spłaty tych należności stosuje się przepisy 

dotyczące należności podatkowych.  

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Komisja Społeczna    __________________________________ 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza ___________________________________ 


