
Protokół nr 7/2013  z  posiedzenia
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 10 grudnia 2013 roku

W  posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji,
oraz
Burmistrz – Marian Jańczak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki 
Gruntami – Mirosław Twardowski,
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2014.
3. Przewidywane wydatki w odniesieniu do ochrony środowiska na 2014 rok. 
4. Podsumowanie gospodarki odpadami.
5. Zamknięcie i rekultywacja starego składowiska odpadów komunalnych.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodniczący Komisji – Zbigniew Maturski
Przedstawiła porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2014.

Projekt budżetu na rok 2014 został omówiony przez Burmistrza.

Radna Anna Marcinkowska zapytała, co będzie wykonane w 2014 roku 
w ramach zaplanowanych 3 tys. zł na meliorację. Radna wnioskowała 
o wycinkę krzewów przy drodze Bruczków – Poręba.

Burmistrz wyjaśnił, że wydatki na meliorację jest to partycypacja w kosztach
utrzymania rzeki Pogony.
Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski
poinformował, że ZAK w Leonowie zakupił sprzęt do wycinki krzewów 
i w przyszłym roku to zadanie będzie sukcesywnie realizowane.

Innych uwag nie zgłoszono.
Opinia  Komisji  do    projektu budżetu  Gminy Borek Wlkp.  na rok
2014:    pozytywna  , za  wydaniem pozytywnej  opinii  do  projektu  budżetu  na
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2014 rok głosowało: 5 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania
i nikt nie był przeciwny.

Ad.3. Przewidywane wydatki w odniesieniu do ochrony środowiska 
na 2014 rok. 
Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski
poinformował o planowanych wydatkach w w/w zakresie:
1) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  27.500 zł 

(11 wniosków na dof. budowy przydomowych oczyszczalni w Zalesiu),
2) oczyszczanie miast i wsi 218.000 zł
3) utrzymanie zieleni  26.000 zł
4) dotacje na schronisko dla zwierząt 30.000 zł

Radna Róża Jędrosz wnioskowała o pomoc w zimowym utrzymaniu chodnika 
w Wycisłowie.
Burmistrz wyjaśnił, że chodnik w Wycisłowie jest przy drodze Powiatowej.
Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.4. Podsumowanie gospodarki odpadami.
Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski
poinformował, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło 1992 deklaracje o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 736 z terenu miasta 
Borek Wlkp.,  a  1256 z  terenu wiosek gminy.  W stosunku do mieszkańców.
Którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie  odpadami,  Burmistrz  w drodze  postępowania  wydał  decyzje
określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.  
Ponadto  wyjaśnił,  że  1374  gospodarstwa  domowe  zadeklarowało  segregację
odpadów,  co  stanowi  69%  gospodarstw  zamieszkujących  gminę.  618
gospodarstw, a więc 31% zdecydowało się na niesegregowanie odpadów. 
W  związku  z  nowym  systemem  gospodarki  odpadami,  każdy  właściciel
nieruchomości zobowiązany był do terminowego uiszczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto przedstawił płatności 
w poszczególnych miesiącach:
-    lipiec           98%
- sierpień        98%
- wrzesień      96%
- październik  95%
- listopad       78% 
Do  osób,  które  nie  uiściły  opłaty  w  terminie,  zostały  wysłane  upomnienia.
Kosztem upomnienia, którego kwota wynosi 8,80 zł obciążeni są dłużnicy. 
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów  komunalnych;  tworzenia  i  utrzymania  punktów  selektywnego
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zbierania  odpadów  komunalnych;  obsługi  administracyjnej  systemu  oraz
edukację ekologiczną.
Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Borek Wlkp. jest firma "Eko-Skórtex Gizałki" Sp. z o.o. 
z siedzibą Nowa Wieś.
Przez pięć miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami na 
terenie miasta i gminy Borek Wlkp. zebrano 627,82 Mg odpadów zmieszanych, 
256,54 Mg odpadów zebrano w Borku Wlkp., a 371,28 Mg z terenów wiejskich.

Członkowie Komisji wnioskowali o wyjaśnienie ile gospodarstw domowych nie
złożyło deklaracji.
Kierownik  Referatu  wyjaśnił,  że  trzy  gospodarstwa  domowe  nie  złożyły
deklaracji i wobec nich zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające
na  celu  wydanie  decyzji  wymiarowej.   W obecnym czasie  jest  prowadzona
również  weryfikacja  nieruchomości  niezamieszkałych,  w  celu  potwierdzenia
tych informacji. 

Przewodniczący  Komisji  –  Zbigniew Maturski  zapytał,  czy  uchwalone przez
Radę Miejską opłaty za gospodarowanie odpadami wystarczają na to zadanie.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy środki
są wystarczające.

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.5.Zamknięcie  i  rekultywacja  starego  składowiska  odpadów
komunalnych.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 
poinformował, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał zgodę na 
zamknięcie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Karolewie. 
Składowisko jest wypełnione w 100%, Zakład Usług Komunalnych 
w Karolewie rozpoczął prace przygotowawcze do jego zamknięcia: 
1) uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych 

odpadów,
2) wykonanie stałego reperu geodezyjnego do kontroli wykonawstwa robót 

rekultywacyjnych oraz monitorowania osiadania powierzchni składowiska,
3) regulacja wysokości studni odgazowującej do poziomu rekultywacyjnego,
4) wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości maksymalnej 0,30 m 

z materiału przepuszczalnego (gleby, piasku itp.), dopuszcza się również 
wykorzystanie odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek proponował wykorzystanie ziemi 
z poboczy.
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Uwag nie zgłoszono.

Ad.6. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

Ad.7. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 

Wiesława Wójcik                                          Zbigniew Maturski
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