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Protokół Nr XXXIV/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku 

która odbyła się 26 kwietnia 2013 r. 

 

Obrady sesji Rady Miejskiej odbyły się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury  

w Wąchocku. 

W sesji udział wzięło 14 radnych. 

(Lista obecności - załącznik nr 1)  

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej zaplanowano w sposób następujący:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach między sesjami. 

6. Wnioski i zapytania. 

7. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2012 r.  

8. Informacja Burmistrza o sytuacji finansowej spółek za 2012 r., w których Gmina 

Wąchock była udziałowcem.  

9. Ocena akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wąchock.  

10. Informacja z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wąchocku za rok 2012.  

11. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wąchock za rok 2012.  

12. Informacja Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury dotycząca 

przygotowań do realizacji Turnieju Sołtysów i Dni Wąchocka w 2013 r.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2013 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock.  
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17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

18. Interpelacje i oświadczenia radnych.  

19. Sprawy różne. 

20. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Wąchocku Robert Janus, który kolejno powitał obecnych: 

- Radnych Rady Miejskiej, 

- Zastępcę Burmistrza z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy,  

- Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, 

- Redaktorów prasy lokalnej. 

(Listy obecności - załącznik nr 2 i 3) 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził istnienie quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

 

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus przedstawił  

ww. harmonogram obrad sesji. Następnie zapytał czy do przedstawionego porządku obrad są 

proponowane zmiany.  

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski poprosił  

o dodanie dodatkowego punktu w porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej,  

jako punkt 17 w brzmieniu „ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

XXVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie stawek 

opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których 

zarządzającym jest Gmina Wąchock” oraz nadanie stosownej numeracji kolejnym punktom 

porządku obrad.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz poprosił o dodanie 

dodatkowego punktu w porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej, jako punkt 8a  

w brzmieniu „Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady 

Miejskiej w Wąchocku w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku w zakresie 

wydatkowania środków budżetowych oraz pozabudżetowych”.  

Przewodniczący RM Robert Janus wobec zgłoszonych wniosków zarządził głosowanie nad 

zmianą porządku obrad.  
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Wnioski w sprawie zmian w obradach sesji zostały przyjęte jednogłośnie. 

Zaktualizowany porządek obrad (załącznik 4)  

 

Ad. pkt. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Do protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Wąchocku nie zgłoszono uwag i poprawek. 

Protokół przyjęto do wiadomości bez uwag. 

 

Ad. pkt. 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski przedstawił 

sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami. 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości (załącznik nr 5) 

 

Ad. pkt. 5 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach między sesjami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus przedstawił sprawozdanie  

z pracy w okresie pomiędzy sesjami.  

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości (załącznik nr 6) 

 

Ad. pkt. 6 Wnioski i zapytania 

Lista zgłoszonych wniosków i zapytań (załącznik nr 7) 

 

Ad.pkt. 7 Informacja Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2012 r.  

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że na 

posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się z przedłożoną informacją przyjmując ją do 

wiadomości.  

Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 8) 

Ad. pkt. 8 Informacja Burmistrza o sytuacji finansowej spółek za 2012 r., w których 

Gmina Wąchock była udziałowcem. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

oznajmił, że członkowie komisji zapoznali się z przedłożoną informacją. Z bilansu 

finansowego PWiK wynika, że spółka przyniosła zysk za rok 2012.  Przewodniczący komisji 

Daniel Szczodry analizując powyższe wyraził opinię, że nie ma uzasadnienia do ewentualnej 

podwyżki cen wody i kanalizacji, w bieżącym roku. Przewodniczący konkludując swoją 

wypowiedź stwierdził, że komisja przyjęła bez uwag przedłożony materiał.    

Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 9) 
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Ad. pkt. 8a. Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady 

Miejskiej w Wąchocku w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku w zakresie 

wydatkowania środków budżetowych oraz pozabudżetowych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz przedstawił zebranym 

protokół Zespołu Kontrolnego. Akta sprawy znajdują się w teczce dot. prac Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał radnych czy zgłaszają 

uwagi do przedstawionego zapisu protokołu.  

Uwag nie wniesiono. Protokół przyjęto do wiadomości jednogłośnie.   

(załącznik nr 10) 

 

Ad. pkt. 9 Ocena akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wąchock.  

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski przedstawił informację 

na temat akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wąchock. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja 

wnikliwie analizowała przedstawioną informację przyjmując ją do wiadomości. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Daniel Szczodry stwierdził, że komisja przyjęła do 

wiadomości przedstawioną informację. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec stwierdził, że komisja 

przyjęła do wiadomości przedstawioną informację. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz stwierdził, że komisja 

przyjęła do wiadomości przedstawioną informację. 

Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 11) 

 

Ad. pkt. 10 Informacja z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wąchocku za rok 2012.  

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja 

wnikliwie analizowała przedstawioną informację przyjmując ją do wiadomości.  

Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 12) 

Ad. pkt. 11 Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wąchock za rok 2012.  

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja 

wnikliwie analizowała przedstawioną informację przyjmując ją do wiadomości.  
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Informacja została przyjęta do wiadomości. (załącznik nr 13) 

 

Ad. pkt. 12 Informacja Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury dotycząca 

przygotowań do realizacji Turnieju Sołtysów i Dni Wąchocka w 2013 r.  

Dyrektor MGOK w Wąchocku Marian Susfał przedstawił informację dot. przygotowań do 

realizacji powyższych imprez. XXIV Dni Wąchocka odbędą się w terminie między  

2 a 5 maja. Nadchodzące Dni Wąchocka będą połączonymi uroczystościami zarówno 

państwowymi jak i lokalnymi. Ma to związek z 222 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 

Maja, 559 rocznicą nadania praw miejskich Wąchockowi i 40-leciem istnienia MGOK.  

W związku z tym charakter nadchodzącej imprezy będzie dwojaki: patriotyczny z uroczystą 

mszą św. i złożeniem wieńcy pod pomnikiem przy klasztorze w Wąchocku, ale także 

rozrywkowo-sportowy. W programie rozrywkowym przewidziano przegląd kabaretów, gry 

sportowe zorganizowane nad zalewem w Wąchocku, a wszystko uświetni koncert Ewy Jach.  

Z kolei Turniej Sołtysów odbędzie się 29 i 30 czerwca br. Charakter imprezy nie zmienił 

się. I tak pierwszego dnia odbędzie się Zjazd Sołtysów oraz Bal dla Sołtysów, zaś w dniu 

następnym uczestnicy zmierzą się w konkurencjach sportowych. W obydwóch przypadkach  

ograniczono ilość występów artystycznych do minimum z uwagi na trwającą rewitalizację.  

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że w obradach 

komisji uczestniczył dyrektor MGOK, który przedstawił informację. Radni zaś przyjęli ją do 

wiadomości. 

Radny Włodzimierz Sobala zapytał dyrektora MGOK czy z zamontowanego pomostu na 

zalewie w Wąchocku mogą korzystać również pojazdy o napędzie motorowym.  

Dyrektor MGOK w Wąchocku Marian Susfał odpowiedział, że w ramach opracowywania 

regulaminu możliwy jest zapis przyzwalający na korzystanie z pomostu jednostkom o 

napędzie motorowym.  

Radny Tomasz Szczykutowicz stwierdził, że taki pomost oraz udostępnienie go turystom 

podniesie znacząco walory turystyczne Wąchocka. Przypomniał natomiast, że gorzej 

przedstawia się sytuacja z użytkownikami, którzy nie bardzo gdzie mają wodować swój 

sprzęt. Radny zauważył, że od strony ulicy Torowej dojazd jest niemożliwy. W ubiegłym 

roku niektórzy wodowali większe łódki wprost z wału. Oznajmił, że w okolicy Góry Rocha 

tuż przed wejściem Kamiennej do zalewu jest doskonałe miejsce do urządzenia zjazdu dla 

przyczep z łodziami. Wystarczy tylko położyć płyty. Przypomniał, że położenie takich płyt 

obiecał przed początkiem ubiegłego sezonu wiceburmistrz Sebastian Staniszewski. Jednak do 

dziś ich nie ma.  
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Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski odpowiedział 

radnemu, że pamięta o złożonej obietnicy. Niestety ta koncepcja nie mogła być zrealizowana 

z powodu braku chęci PKP na odsprzedanie płyt. 

Informacja została przyjęta do wiadomości.  

Ad. pkt. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2013 rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że Komisja 

Obywatelska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 14 głosami „za” przy 14 radnych obecnych na sali 

obrad.  

Uchwała XXXIV/177/2013.  (załącznik nr 14) 

 

Ad. pkt. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

 na 2013 r.  

Skarbnik Gminy Wąchock Ewa Pawełczyk przedstawiła projekt uchwały wraz  

z autopoprawką, która była omawiana na posiedzeniach komisji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

stwierdził, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały. 

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 14 głosami „za” przy 14 radnych obecnych na sali 

obrad.  

Uchwała XXXIV/178/2013 (załącznik nr 15)  

 

Ad. pkt. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

wyjaśnił, że obecne procedowanie nad projektem w/w uchwały jest ukoronowaniem 

wielomiesięcznych dyskusji na temat wprowadzenia w życie tzw. podatku śmieciowego.. 

Radny Daniel Szczodry podkreślił, że dla niego kluczowa była wnikliwa analiza 
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uwarunkowań społeczno-demograficznych naszej gminy. Praca nad przyjęciem rozwiązania, 

które z uwzględnieniem zapisów ustawowych, pozwoli mieć przekonanie, że wybrana metoda 

naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i skalkulowana ostateczna 

stawka takiej opłaty będzie możliwie najmniej obciążać mieszkańców przy jednoczesnym 

zapewnieniu płynności finansowej całego systemu.  Radny Daniel Szczodry dodał, że właśnie 

dla spełnienia powyższych założeń zdecydował się zaprosić do pierwszego wspólnego 

roboczego posiedzenia radnych wszystkich Komisji w połowie listopada 2012 r. z Panami 

burmistrzami i pracownikami UMiG gdzie początkowo budziło to zdumienie na twarzach, że, 

po co tak wcześnie się tym zajmować, a dziś przynosi wymierne owoce. Radny Szczodry 

podkreślił, że przez wiele miesięcy zainteresowani radni oraz pracownik merytoryczny UMiG 

pani Anna Gębura, wraz z zastępcą burmistrza wnikliwie analizowali wszystkie czynniki 

determinujące koszty po stronie mieszkańców i gminy. Podkreślił, że analizowana była 

również struktura poszczególnych gospodarstw domowych, udział poszczególnych 

przedziałów liczebnych mieszkańców w gospodarstwie, historyczna ilość generowanych 

odpadów, kwota rozstrzygniętego przetargu określająca koszt obsługi systemu, wreszcie sama 

definicja gospodarstwa domowego wszystko po to, aby ostateczna cena za odbiór śmieci, była 

jak najmniej odczuwalna dla kieszeni mieszkańców, a zarazem była najbardziej sprawiedliwa 

w odczuciu społecznym. Przewodniczący komisji stwierdził, że przedłożone projekty uchwał 

są diametralnie różne, ponieważ dopuszczają naliczanie opłat:  

a) od liczby mieszkańców danego gospodarstwa, która jest bardzo niekorzystna dla 

rodzin wieloosobowych, często tych uboższych, które ponosiłyby bardzo wysokie 

miesięczne koszty  

b) uogólnioną stawkę za gospodarstwo domowe bez różnicowania na liczbę 

zamieszkujących, która jest niekorzystana dla gospodarstw jednoosobowych, które 

stanowią aż ¼ wszystkich gospodarstw w gminie, gdzie przy tym rozwiązaniu koszty 

dla osób mieszkających samotnie byłyby mocno przeszacowane względem 

pozostałych kilkuosobowych gospodarstw. 

c) rozgraniczoną stawkę opłat na gospodarstwa domowe 1 osobowe lub 2 i więcej 

osobowe, 

Przewodniczący komisji stwierdził, że w odczuciu jego samego i całej Komisji ostatnia 

propozycja jest najbardziej sprawiedliwą metodą ustalenia stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, gdyż osoby samotne, którzy stanowią aż 25% gospodarstw 

domowych zapłacą połowę tego, co gospodarstwa dwu i więcej osobowe. Jednocześnie 

wielodzietne lub wieloosobowe gospodarstwa domowe nie będą ponosić zbyt dużych 
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kosztów, bo choć jest ich stosunkowo najmniej to jednak gdybyśmy bardziej zwielokrotnili 

dla nich stawkę obciążenia mogłyby być zbyt duże, co mogłoby wpłynąć na trudności w 

bieżącym wnoszeniu należnych opłat. Przewodniczący zaapelował do burmistrza i 

przedstawicieli UMiG, aby bez zbędnej zwłoki rozpoczął akcję informacyjną wśród 

mieszkańców jak należy wypełniać deklaracje oraz jak segregować śmieci. Przypomniał, że 

główną ideą ustawy jest to, aby wszyscy oddawali śmieci przy opłacie niezależnej od ilości 

wyprodukowanych odpadów, co ma chronić środowisko przed nie ekologiczną utylizacją, czy 

porzucaniem odpadów w przydrożnych rowach czy lasach. Podkreślił, że ilość składanych 

deklaracji musi odpowiadać rzeczywistej ilości gospodarstw domowych a nie tylko liczbie 

nieruchomości. Przewodniczący stwierdził, że może wystąpić taka sytuacja, że pod jednym 

adresem mieszka kilka rodzin. W takiej sytuacji powinno być złożone klika deklaracji, ale 

interpretacja zapisów uchwały może doprowadzić, że będzie złożona tylko jedna deklaracja. 

Dlatego też należy wytłumaczyć mieszkańcom pojęcie, czym jest gospodarstwo domowe. 

Konkludując swoją wypowiedź podziękował Zastępcy Burmistrza Sebastianowi 

Staniszewskiemu za osobiste zaangażowanie i trud wniesiony w realizację i opracowywanie 

powyższych projektów uchwał, a także podkreślił, że wraz z zastępcą burmistrza pracowali na 

twardych liczbach, aby rozwiać wszelkie pojawiające się pytania czy wątpliwości.  Podkreślił, 

że była to bardzo merytoryczna praca, która daje poczucie dobrze spełnionego wobec 

mieszkańców obowiązku. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że na obradach 

komisji również zostały przeanalizowane zapisy projektów uchwał. Ponadto członkowie 

komisji uważają, że w ciągu najbliższych miesięcy należy zastanowić się nad lokalizacją 

punktu selektywnej zbiórki opadów, bowiem zapis o utworzeniu takiego punktu znalazł się w 

treści ustawy. W związku z tym UMiG podał miejsce jego lokalizacji. W ocenie radnych 

miejsce to jest trochę niefortunne, bo znajduje się w centrum Wąchocka tj. na ulicy Błonie. 

Poza tym należy zachęcić mieszkańców Gminy Wąchock do pomysłu kompostowania śmieci 

organicznych, ponieważ są one produkowane w znacznych ilościach. Natomiast ich 

kompostowane w przydomowych ogródkach powoduje, że są darmowym nawozem 

rolniczym. Podsumowując Przewodniczący stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały uwzględniający rozgraniczenia opłat od liczby osób 

zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uwzględniający rozgraniczenia opłat od liczby 

osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.  
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Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uwzględniający rozgraniczenia opłat od liczby 

osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.  

Radny Włodzimierz Sobala oznajmił, że w okresie zimowym firma odbierająca śmieci nie 

należycie wywiązuje się ze swoich zadań. Na ulicy Rzecznej w Parszowie śmieci są 

nieodbierane. Radny stwierdził, że porusza tą kwestię, ponieważ chce, aby takie sytuacje nie 

miały już miejsca w przyszłości.  

Sołtys Ewa Madej stwierdziła, że jest zaskoczona wypowiedzią Przewodniczącego Komisji 

Budżetu Daniela Szczodrego, która wg niej może sugerować, że mieszkańcy Gminy Wąchock 

będą oszukiwać przy wypełnianiu deklaracji. Sołtys Marcinkowa zakomunikowała, że jest 

zdumiona tym, że ani radni ani UMiG w Wąchocku nie wysłuchali zdania obywateli Gminy, 

którzy oczekiwali, że opłata za odbiór śmieci będzie zróżnicowana na gospodarstwa 1-

osobowe, 2-osobowe i więcej osobowe. Sołtys Marcinkowa podkreśliła, że ustawa pozwala 

na mieszanie systemów naliczania opłat w obrębie gminy. Stawki opłat wg. mieszkańców i jej 

powinny być następujące: 8 złotych, 16 złotych i 22 złotych dla tych trzech grup gospodarstw. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

stwierdził, że sołtys Marcinkowa za daleko posunęła się w interpretacji jego słów. Wyjaśnił, 

że w poprzedniej wypowiedzi kierując się transparentnością w rozliczeniach i nie w pełni 

jasną definicją pojęcia gospodarstwa domowego uznał jak wszyscy pozostali członkowie jego 

Komicji za słuszne pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który jest w miarę logiki 

najbardziej sprawiedliwy dla mieszkańców. Ponieważ gospodarstwa jednoosobowe będą 

płacić mniej niż obecnie o około 80 groszy zaś pozostali o niecałe 40 groszy więcej od 

obecnie obowiązującej średniej stawki. I to bez ograniczeń w ilości oddawanych odpadów. 

Powtórzył, że obecnie rolą UMiG jest zadbanie o jak najlepsze dotarcie z informacją do 

mieszkańca oraz maksymalne wyegzekwowanie należności z tytułu odbioru śmieci. Nie do 

przyjęcia jest sytuacja, że jedne gospodarstwo będzie odprowadzać opłaty a inne nie.  

Ponieważ od rzetelności uiszczania opłat będzie zależało czy mieszkańcy w roku następnym 

zapłacą podobną stawkę za odbiór śmieci czy większa. Przewodniczący przypomniał, że koszt 

systemu odbioru odpadów śmieci ma sam się bilansować.  

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski dodał, że w 

odczuciu społecznym najlepszą metodą byłoby naliczanie opłat za każdy wyprodukowany 

kilogram śmieci. Jednak wg. niego ta metoda prowadziłaby do powstawania patologii, czego 

świadectwem jest obecna czystość okolicznych lasów. Wyjaśnił ponadto, że stawki 

zaproponowane przez Sołtys Marcinkowa Ewę Madej pozwoliłby na uzyskanie około 60 % 
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niezbędnej łącznej kwoty potrzebnej na zbilansowanie i funkcjonowanie systemu odbierania 

śmieci. Zastępca Burmistrza dodał, aby system mógł być wydolny finansowo potrzebne jest 

około 640 tysięcy złotych. Kwota ta zawiera w sobie koszty administracyjne oraz koszty 

odbioru śmieci przez firmę Almax. Wobec powyższego stawki zaproponowane przez sołtys z 

rozgraniczeniem ilościowych osób na trzy grupy w gospodarstwie powinny być wyższe od 

zaproponowanych. Dodatkowo ustawa zabrania mieszania systemów dla naliczania opłat dla 

całej Gminy. Możliwe byłoby wprowadzenie np. takich osobnych systemów dla 

poszczególnych sołectw i dzielnic Wąchocka. Spowodowałoby to dodatkowe trudności i 

koszty administracyjne w działaniu systemu a de facto podwyżkę opłat za odbiór śmieci. 

Dodał następnie, że czując się odpowiedzialny przed mieszkańcami starał się opracować takie 

propozycje stawek, aby były możliwe jak najmniej uciążliwe dla budżetów domowych. I tym 

samym zapewnić maksymalną ściągalność „nowego podatku” tak, aby działanie systemu nie 

pociągało za sobą kolejnych perturbacji finansowych. Podkreślił, że wiele pomocy w 

opracowywaniu tzw. uchwał śmieciowych wniosła współpraca z samorządami Brodów, Mirca 

i Pawłowa. Wymiana uwag, dyskusje pozwoliły na bardzo profesjonalne opracowanie 

powyższej uchwały uwzględniające czynniki lokalne.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

podkreślił, że z czystym sumieniem będzie głosował za przyjęciem powyższych stawek opłat 

za śmieci. Ponieważ jest to system najbardziej sprawiedliwy i transparenty w odbiorze 

społecznym spośród zaproponowanych do procedowania przedstawionych projektów uchwał. 

Radny Tomasz Szczykutowicz stwierdził, że zwrot „sprawiedliwy system” jest dość 

niefortunny, ponieważ ciężko będzie wytłumaczyć gospodarstwu 3-osobowemu, że będzie 

tyle samo płacić, co gospodarstwo 6-osobowe. Radny zapytał, co się stanie w przypadku, gdy 

w systemie odbioru odpadów pojawi się niedobór albo nadwyżka środków finansowych.  

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski odpowiedział, że w 

takim przypadku Radzie Miejskiej zostanie przedstawiona propozycja albo podwyżek stawek 

lub ich obniżki.  

Rady Tomasz Szczykutowicz stwierdził, że dużo miejsca poświęcono wyjaśnieniu definicji 

gospodarstwo domowe. Zapytał, zatem jak będzie rozpatrywana sytuacja, gdy pod jednym 

adresem zamieszkuje kilka rodzin.  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Północ Elżbieta Błach stwierdziła, że należy 

doprecyzować pojęcie rodziny.  

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski wyjaśnił, że błędną 

interpretacją jest łączenie pojęcia rodzina z gospodarstwem domowym. Gospodarstwo 
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domowe tworzy najbliższa rodzina, która posiada wspólny budżet domowy. Zastępca 

Burmistrza oznajmił, że na przykładzie jest najlepiej to zobrazować:  

 W przypadku, gdy pod jednym adresem pocztowym mieszka kilka rodzin, lecz 

gospodarują wspólnym budżetem to w takiej sytuacji będzie składana jedna 

deklaracja.  

 W przypadku, gdy kilka rodzin mieszka razem w jednym budynku, ale każda z nich 

posiada odrębny budżet domowy, to w takim przypadku każde z gospodarstw 

powinno złożyć odrębną deklarację  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Sylwester Rudzki podkreślił, że 

jednym z istotnych mankamentów odbierania śmieci przez Almax jest problem słabej jakości 

worków. Dlatego trzeba wymóc na odbierającej firmie, aby mieszkańcy otrzymali porządnej 

jakości worki.  Zaproponował ponadto, aby Gmina Wąchock powiadomiła mieszkańców, że 

istnieje możliwość wykupienia lub wydzierżawienia koszy na śmieci od wspomnianej firmy. 

Wiceprzewodniczący przypomniał także, że w roku 1994 ówczesne władze Gminy Wąchock 

z burmistrzem Mieczysławem Szczodrym, jako pierwsze w województwie wprowadziły 

system odbioru śmieci od mieszkańców.   

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały.  

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 14 głosami „za” przy 14 radnych obecnych na sali 

obrad.  

Uchwała XXXIV/179/2013 (załącznik nr 16)  

 

Ad. pkt. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że na obradach 

komisji również zostały przeanalizowała zapis projektu uchwały. Projekt uchwały pozytywnie 

został zaopiniowany. Jednak komisja zgłosiła uwagi w celu zmiany zapisów  

w paragrafie 6 oraz w pouczeniu.  
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Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski wyjaśnił, że po 

przeanalizowaniu zgłoszonych uwag, zgłasza w formie autopoprawki korekty w zapisach 

niniejszej uchwały.  

 w § 6 zmienia się zapis z brzmienia „ W przypadku wątpliwości, co do faktycznego 

stanu przedstawionych informacji określa się wykaz dokumentów potwierdzających 

dane zawarte w deklaracji, o których mowa w § 1” na zapis w brzmieniu „ Określa 

się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o których 

mowa w § 1”.  

 Usuwa się zapis w punkcie 2 pouczenia do wzoru deklaracji i nadaje się kolejnym 

numerom stosowną numerację 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus wobec powyższych 

zgłoszonych autopoprawek do treści projektu uchwały zarządził głosowanie nad ich 

przyjęciem.  

Autopoprawki do projektu uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. 

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały po autopoprawce.  

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 14 głosami „za” przy 14 radnych obecnych na sali 

obrad.  

Uchwała XXXIV/180/2013 (załącznik nr 17)  

Ad. pkt. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

XXVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 

stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 

których zarządzającym jest Gmina Wąchock. 

Sekretarz Gminy Wąchock Barbara Derlatka przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Infrastruktury Daniel Szczodry 

stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.    

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mazurkiewicz stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej Kazimierz Winiarczyk stwierdził, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący RM Robert Janus odczytał projekt uchwały.  

Projekt uchwały przyjęto bezwzględną większością głosów tj. 13 głosami „za” przy 1 głosie  
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„ przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, przy 14 radnych obecnych na sali obrad.  

Uchwała XXXIV/181/2013 (załącznik nr 18)  

 

Ad. pkt. 18 Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania zawiera załącznik nr 7 

 

Ad. pkt. 19 Interpelacje i oświadczenia radnych.   

W tym punkcie nikt nie zabierał głosu.  

 

Ad. pkt. 20 Sprawy różne. 

Radna Ewa Szczepańska odniosła się do udzielonej odpowiedzi na zapytanie 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku Roberta Janusa. Zapytała Kierownik 

MGOPS w Wąchocku czy osobą starająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego musi być 

osoba spokrewniona w linii prostej z osobą, nad którą ma być sprawowana opieka.  

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku Teresa 

Jurkiewicz odpowiedziała, że w pierwszej kolejności muszą być to osoby blisko 

spokrewnione, czyli dzieci. W innym przypadku decyzję o przyznaniu świadczenia 

determinuje wywiad środowiskowy.  

Radny Włodzimierz Sobala zapytała czy osobą starająca się o przyznanie zasiłku 

pielęgnacyjnego może być osoba bezrobotna.   

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku Teresa 

Jurkiewicz odpowiedziała, że taką osobą nie może być bezrobotny. Opiekunem może być 

osoba, która zrezygnowała z pracy z tytułu opiekowania się nad osobą starszą.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus zapytał czy opiekunem może 

się stać osoba, która pracowała w ramach zatrudnienia umowy zlecenia lub umowy o dzieło.  

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku Teresa 

Jurkiewicz odpowiedziała, że ustawa tego nie precyzuje.  

Radny Andrzej Cioroch odniósł się do odpowiedzi udzielonej przez Zastępcę Burmistrza na 

zgłoszone przez niego pytanie. Radny przypomniał, że dzierżawiony teren po wysypisku 

śmieci w Marcinkowie leży na terenie Gminy Wąchock. Zaś dzierżawiący powinien być 

zainteresowany jak najszybszym usunięciem usterek. Władze Gminy powinny mieć na 

uwadze nie tylko dobro mieszkańców sołectwa Marcinków, ale także mieszkańców 

Wąchocka i środowiska. Radny przypomniał, że w wyniku ewentualnych znaczących opadów 

deszczu może dojść do skażenia ekologicznego lokalnego cieku wodnego, którego wody 
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wpływają do rzeki Kamiennej. Problemy z użytkowaniem wysypiska śmieci a teraz jego 

rekultywacją były i są zgłaszane na bieżąco. Natomiast UMiG w Wąchocku nie podejmuje 

żadnych konkretnych działań zmierzających do rozwiązania problemu..  

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski stwierdził, aby 

radny nie opowiadał głupot, ponieważ pierwszą reakcją radnego było nie powiadomienie 

UMiG, ale mediów. Odpowiedź, jaką usłyszał na zadane pytanie była adresowana do radnego 

nie do mieszkańców.  

Radny Andrzej Cioroch wyjaśnił, że to nie on zawiadomił telewizję i prasę, ale 

zadeklarował, że w przypadku nie podjęcia zdecydowanych działań powiadomi odpowiednie 

instytucje do zbadania sprawy.  

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski wyjaśnił, że UM 

w Starachowicach został powiadomiony o problemie przez pracowników UMIG w 

Wąchocku. Informacja do administratora wysypiska została natychmiast przekazana po 

uzyskaniu informacji o problemie.  Wykonywanie kolejnych telefonów i monitów mija się z 

celem z uwagi na to, że sprawa jest toku, a problem nie rozwiąże się przez odbycie kolejnej 

rozmowy telefonicznej. Zastępca Burmistrza dodał, że z rozmowy telefonicznej, jaka się 

odbyła uzyskał odpowiedź, że problem pojawił się na niezrekultywowanej części wysypiska 

śmieci.  

Sołtys Marcinkowa Ewa Madej stwierdziła, że jest zdumiona ostatnią wypowiedzią 

Zastępcy Burmistrza, który oznajmił, że problem pęknięcia wału znajduje się na 

niezrekultywowanej części wysypiska śmieci. Co należy odczytywać, że wysypisko śmieci 

nie jest zrekultywowane kompleksowo tylko częściowo?  

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski stwierdził, że taką 

uzyskał odpowiedź UMiG po rozmowie telefonicznej z UM w Starachowicach. Zastępca 

Burmistrza zaproponował, aby w celu rozwiązania problemu zwołać sesję nadzwyczajną, na 

którą należałoby zaprosić przedstawicieli UM w Starachowicach.  

Sołtys Marcinkowa Ewa Madej stwierdziła, że na kolejne rozmowy już nie ma czasu,  

a jedynie, co pozostało to podjąć zdecydowane działania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus oznajmił, że przerywa 

dyskusję, ponieważ nic ona nie wnosi do sprawy. Podkreślił, że rozmowy  między radnymi a 

UMiG w Wąchocku do niczego nie doprowadzą, ponieważ w tych rozmowach musi 

uczestniczyć przedstawiciel UM w Starachowicach. Podczas tych rozmów i oględzin 

uszkodzeń w wale muszą paść zapewnienie, że problem zostanie rozwiązany. Dodatkowo 
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należałoby zorganizować spotkanie robocze przedstawicieli Marcinkowa, UMiG Wąchock 

UM w Starachowice oraz Rady Miejskiej.  

Sołtys Artur Bzdręga odniósł się do odpowiedzi udzielonej na jeden z wniosków radnego 

W. Sobali dotyczący parkingu w sołectwie Parszów. Sołtys stwierdził, że skoro tego parkingu 

nie można nazwać parkingiem, więc zasadne jest zwrócenie się do GDDKiA w Kielcach o 

uzyskanie pozwolenia na wykonanie zjazdu z DK-42 do tego miejsca. Jednocześnie 

uzyskanie takiej zgody pozwoli na profesjonalne utwardzenie tego „parkingu”  

Marek Witkowski poprosił o pozwolenie na wręczenie zebranym na sali sołtysom zaproszeń 

na spotkanie, które obędzie się z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w dniu 7 

maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus oznajmił, że do materiałów 

sesyjnych dołączono karty inwentaryzacyjne. Zapytał czy członkowie Rady Miejskiej 

zgłaszają uwagi do przedłożonego dokumentu.  

Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Edward Lipiec poprosił, aby następnym 

razem do kart inwentaryzacyjnych były dołączone mapy, na jakim terenie znajdują się 

komunalizowane działki.  

Uwag nie zgłoszono (załącznik nr 19) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku Robert Janus przypomniał następnie, że do 

końca kwietnia br. na radnych spoczywa obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych za rok 

2012.  

Ad. pkt. 21 Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący RM Robert Janus podziękował za udział w obradach i zakończył  

XXXIV sesję Rady Miejskiej.  

 

 


