PROTOKÓŁ nr IV/18
z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie
odbytej w dniu 07 stycznia 2019 r.
I.

Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37.

II.

Tematyka: zgodnie z porządkiem obrad stanowiącym załącznik nr 1 do
protokołu. Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”,
wersja archiwalna jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.

III.

Uczestnicy:
1) Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do
protokołu,
2) Burmistrz Niemodlina – Dorota Koncewicz,
3) Skarbnik Gminy – Alicja Domalewska,
4) Sekretarz Gminy – Zdzisława Bartków,
5) Radca prawna – Zofia Cioma,
6) Naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
zgodnie z listą obecności stanowiącą - załącznik nr 3 do protokołu,
7) Radni Powiatu Opolskiego - załącznik nr 4 do protokołu
8) Mieszkańcy Gminy - załącznik nr 5 do protokołu

IV.

Czas trwania obrad: od godz. 1600 do godz. 1700

V.

Realizacja porządku obrad.

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania
uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman otworzył sesję, stwierdził, że
w posiedzeniu bierze udział 15 radnych i jest niezbędne kworum do
podejmowania decyzji, a porządek obrad Radni otrzymali wraz
z materiałami sesyjnymi.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chce zgłosić poprawkę do porządku
obrad.
Wobec braku wniosków Przewodniczący przeszedł do realizacji następnego
punktu obrad.

Ad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na Druku
nr 25.
Przewodniczący Bartosz Wajman poprosił autora o przedstawienie projektu
uchwały.
Burmistrz Dorota Koncewicz powiedziała, że projekt uchwały był szeroko
omówiony i przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady oraz
wskazała konieczność i przyczyny wzrostu opłaty.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chce zadać pytanie w sprawie
projektu uchwały.
W dyskusji na temat uchwały udział wzięli:
•
•
•
•
•
•
•

Radny Grzegorz Krzyśków,
Radny Paweł Kotwica,
Burmistrz Dorota Koncewicz,
Zastępca Burmistrza Aleksander Juszczyk,
Radca Prawny Zofia Cioma,
Sekretarz Zdzisława Bartków,
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski.

W wyniku dyskusji wniosków nie sformułowano, wobec czego Przewodniczący
Rady poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji
w sprawie projektu uchwały na Druku nr 25.
• Przewodnicząca KSG Zofia Walczuk poinformowała, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
• Przewodniczący KR Adam Jagieło poinformował, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
• Przewodnicząca KSWiP Maria Krzemińska poinformowała, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad przyjęciem uchwały.
głosowało 15 radnych: 11 głosów „za”
1 głos „przeciw”
3 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty na Druku nr 25 została podjęta.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na Druku nr 26.
Burmistrz Dorota Koncewicz powiedziała, że projekt uchwały był omówiony na
wspólnym posiedzeniu Komisji i poinformowała, że jest to dostosowanie kwoty
poprzetargowej do stanu realnego.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały na Druku nr 26.
• Przewodnicząca KSG Zofia Walczuk poinformowała, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
• Przewodniczący KR Adam Jagieło poinformował, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
• Przewodnicząca KSWiP Maria Krzemińska poinformowała, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad przyjęciem uchwały.
głosowało 15 radnych: 15 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na Druku nr 26 została
podjęta.

Ad. 3. Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady poinformował, że następną sesję zwołuje na 31 stycznia
2019r. na godz. 1600
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Bartosz Wajman
zamknął obrady IV sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie.

Przewodniczący Rady
Bartosz Wajman

Protokołowała:
Inspektor
Iwona Węgrowska

Radny Grzegorz Krzyśków zapytał czy zrodził się pomysł, aby za 35 miesięcy
nie być uzależnionym od jednego wykonawcy , który staje do przetargu i coś
zrobić żeby ograniczyć koszty dla mieszkańców.
Burmistrz powiedziała, że organizowanie nowych instalacji z udziałem środków
unijnych, o których mowa, raczej nie będzie możliwe, ponieważ te szanse były
5 lat temu, problemem jest także miejsce. Przypomniała o konieczności
ustalenia zadań priorytetowych bieżącej kadencji, które jako organ
wykonawczy, wraz ze swoimi służbami będzie realizowała.
Burmistrz poinformowała, że wraz z innymi gminami wystąpi do Marszałka
z wnioskiem o nieprzypisywanie gmin do konkretnego składowiska, wówczas
będzie można wybrać to, gdzie opłaty będą niższe. Wspomniała również
o niekorzystnym położeniu Gminy Niemodlin, na obszarach skrajnych
najbliższych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, co
znacznie podnosi koszty transportu.
Zastępca Burmistrza Aleksander Juszczyk podkreślił, że działalność w zakresie
gospodarki odpadami jest działalnością swoiście reglamentowaną, usługi w tej
dziedzinie wykonują podmioty, które spełniają określone kryteria, a gminy są
ustawowo zobligowane aby wyłonić ten podmiot w drodze przetargu
publicznego. Powiedział, że nie ma dowolności dla gmin realizacji w tym
zakresie, systemem gospodarczym lub z tzw. wolnej ręki.
Zastępca Burmistrza przypomniał, że obecnie gminy nie mają możliwości,
nawet gdyby posiadały tereny spełniające wszystkie kryteria, na organizowanie
własnych składowisk odpadów, kwater, czy instalacji. System gospodarki
odpadami jest szczelny, co ma zapobiegać niekontrolowanemu obiegowi
odpadów i doprowadzić do tego, że Polska uzyska % odzysku, określony
dyrektywami unijnymi, na które warunki Polska się zgodziła. Powiedział, że
jedynym skutecznym sposobem, zmniejszyć obciążenia mieszkańców jest

zwiększenie skutecznej, selektywnej zbiórki odpadów oraz uszczelnienie
systemu opłat.
Radny Paweł Kotwica poruszył fakt, iż do przetargu stanęła tylko jedna firma,
stwierdził, że uważa, że nie została zachowana należyta staranność w tej
sytuacji. Powiedział, że widzi potrzebę szerszej edukacji w tym zakresie.
Zastępca Burmistrza Aleksander Juszczyk poprosił o zwracanie uwagi na
wypowiadane terminy, bo stwierdzenie, „że nie zachowano należytej
staranności” jest jednoznaczne. Potwierdził, że informacja o przetargu była
zamieszczona na stronie Urzędu i w biuletynie unijnym, a dodatkowo inne
współpracujące kiedyś podmioty zostały o nim poinformowane. Stwierdził, że
Gmina nie ma innych możliwości, obowiązku, ani prawa, aby wymuszać na
podmiotach złożenie oferty, a mówienie o braku staranności jest nadużyciem.
Burmistrz
Dorota
Koncewicz
potwierdziła
najwyższą
staranność
w przeprowadzeniu przetargu, przypomniała, że procedury są ściśle
kontrolowane przez organy nadzorcze, a fakt że do przetargu przystąpił tylko
jeden oferent nie jest niczyją winą.
Burmistrz poinformowała, że już od momentu powstania programu „Czysta
Gmina Niemodlin” prowadzone są szerokie działania edukacyjne, również
w placówkach oświatowych.
Radny Paweł Kotwica, że nie ma zastrzeżeń natury formalnej i prawnej, bo
rzeczywiście te wymogi zostały spełnione, zapytał czy nie było ciekawości, aby
uzyskać dodatkowe informacje i mieć jakiś poziom porównania.
Burmistrz Dorota Koncewicz wyjaśniła zasady zapytań ofertowych oraz
progów finansowych decydujących o wyborze formuły Ustawy o zamówieniach
publicznych. Potwierdziła brak możliwości zastosowania formuły zapytań
ofertowych w przypadku omawianego przetargu.

