
P r o t o k ó ł Nr XXII/ 2021
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 12.02.2021 r.

 Przewodniczący  Rady  Gminy  Skoroszyce  Henryk  Sokołowski w  obecności  14
radnych (przy nieobecności Radnej Borelowskiej), przywitał wszystkich zebranych i
przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustale-

nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki a 
pojemnik lub worek.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie sesji.
 
Ad 1 i 2
Przewodniczący poinformował, że na wniosek Pani wójt zostało zwołane 
posiedzenie sesji nadzwyczajnej. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję. 

Radna Juśkiewicz- chodzi o bio- odpady, żeby mieszkańcy dokładnie wiedzieli o 
opłacie dokładnie 1 zł różnicy w cenie .

Przewodniczący- czyli 24 zł jeśli deklarujemy kompostownik, 25 zł jeśli oddajemy 
bio-odpady.

Pani Wójt- wzrost ceny za odpady to ogólnokrajowa tendencja, opłaty za 
porządkowanie terenów gminnych, w gminach na terenie całej Polski jest bardzo 
duży wzrost cen, nawet 300%. Przyczyny tego wzrostu cen nie są zależne od 
samorządowców. Niejednokrotnie dyskutowaliśmy na ten temat, na pewne czynniki
nie mamy wpływu. Wzrost cen paliwa, energii elektrycznej, czy pensji minimalnej, 
oraz wzrost opłaty środowiskowej wpływa na stawkę opłaty za odpady od jednego 
mieszkańca. Na mocy ustawy firmy zajmujące się odpadami muszą wykonać więcej 
pracy, ponieważ segregacja odpadów odbywa się obecnie na 5 frakcji. W 2018 roku 
za tonę foli firma mogła uzyskać 250 zł a w 2020 r., żeby sprzedać tonę foli musiała
dopłacić 220 zł. Jest mała konkurencyjność na rynku, co skutkuje windowaniem 
cen. Uważam, że powinniśmy jako włodarze gmin zintensyfikować i zogniskować 
działanie nad rozwiązaniami systemowymi i przedstawić sensowne rozwiązania pod 
rozwagę rządzącym państwem. Chodzi choćby o producentów. Można wprowadzić 
system np. kaucyjny, żeby nie obarczać kosztami tylko konsumentów, ale także 
producentów. Tym sposobem wielokrotność wykorzystania opakowań zwiększy 
oszczędności. Gdyby nie to, że była konkurencja w przetargu, bo udział w przetrgu 
wzięły firma Ekom i Komunalnik, to zostalibyśmy przy 27 zł na osobę. Ekom 
przegrał przetarg, bo w porównaniu do swej poprzedniej oferty, nie zszedł z ceny 
ani o jeden grosz – powielił swą wcześniejszą ofertę, licząc na to, że nie będzie 
miał konkurencji. Stało się inaczej, Komunalnik odrobił lekcje, dał niższą ofertę i 
wygrał, stąd nie 27 zł, a 25 zł lub 24 zł do tych, którzy zdeklarują kompostowanie. 



Jest to pewien sukces - mamy obecnie 24 zł i 25 zł dzięki uporowi w działaniu, 
zaryzykowanie unieważniając przetarg po to, aby suma summarum opłata była 
mniejsza niż 27 zł. I jest niższa, bo 25 zł/24 zł. Należy kształtować strumień 
odpadów tak, by nie była potrzebna kolejna podwyżka cen. I to trzeba mieć na 
uwadze. Dzisiaj, na mocy obowiązującej umowy płacimy za każdą wywiezioną z 
terenu gminy  tonę odpadów, a jak to było do tej pory - ryczałtowo. Apeluję i 
proszę o racjonalne gospodarowanie odpadami. 

Przewodniczący- gdy powstawała ustawa, szkolący nas już wtedy mówili, aby 
uczyć społeczeństwo segregacji odpadów. 

Pani Wójt- niektóre miasta w Polsce obliczają opłatę za odpady na podstawie 
zużycia wody, czy metrażu mieszkania, my wybieramy wariant opłaty od osoby. Nie
ma rozwiązania idealnego. To nie jest odzwierciedlenie zameldowania tylko 
zamieszkania. Można być zameldowanym w Skoroszycach a mieszkać np. w 
Krakowie. Osoby, które postępuj tak, jak trzeba, są w pewien sposób 
wykorzystywane przez tych, którzy omiają prawo nie bez użycia świadomości. 

Radna Gmyr- czy pojemniki na osiedlu będą na nowo oznakowane? Czy ulotki 
mogłyby ponownie dotrzeć do mieszkańców?

Pani Wójt- skonsultujemy to z firmą i zrobimy, co w naszej mocy.

Radna Gmyr- a co z puszkami po farbach?

Pani Wójt- to zawozimy na PSZOK. Jest aplikacja w telefonach bardzo przydatna w 
tym temacie, zachęcam do jej zainstalowania.

Radny Winnik- czy jest możliwość zakupu pojemników?

Pani Szostak- oczywiście posiadamy ofertę, można pojemniki zakupić.

Pani Wójt- tereny niezamieszkałe to jest kolejna sprawa, która spędza sen z 
powiek. Przygotowałam Państwu wizualizację problemu, macie przed sobą Państwo
zdjęcia takich miejsc. To nie może tak wyglądać, bo świadczy o naszym stosunku 
do ładu i porządku. Muszą być sprzątane. Gmina, czyli my wszyscy - mieszkańcy 
ponosimy koszty ich utrzymania.

Radna Rogalińska- Pan Zając pyta, co to są tereny niezamieszkałe? To takie tereny,
jak boiska, tereny zielone, czy teren wokół świetlicy. To też utrzymuje gmina.

Pan Zając- jakie koszty jak są niezamieszkałe?

Pani Wójt- szukamy optymalnego rozwiązania, na terenie gminy są takie obiekty 
niezamieszkałe przez mieszkańców. Do nich należy np. to miejsce, w którym się 
znajdujemy - pawilon sportowy w Skoroszycach. 

Pan Zając- nie mamy kontroli nad tym, ile kierowca wpisze ton, tyle jest.



Pani Wójt- Mija się pan z prawdą, jest zgoła inaczej. Czy ktoś z Państwa ma 
zastrzeżenia do projektu uchwały?

Przewodniczący- w takim razie przechodzimy do odczytania projektu uchwały.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie:

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się
1. Sokołowski Henryk X
2. Fornalik Urszula X
3. Kalisz Anna X
4. Borelowska Violetta nieobecna
5. Gawlas Katarzyna X
6. Gmyr Czesława X
7. Jakisz Jan X
8. Juśkiewicz Aurelia X
9. Kapinos Marcin X
10. Klimas Piotr X
11. Kraska Rafał X
12. Rogalińska Janina X
13. Rzepka Marcin X
14. Srebniak Jan X
15. Winnik Kazimierz X

Podjęto Uchwałę XXI/176/2021 jednogłośnie 14 głosami „za”, przy nieobecności 
Radnej Borelowskiej.

Ad 3
Przewodniczący- przechodzimy do kolejnego punktu obrad a mianowicie podjęcia 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Przewodniczący- proszę o zabranie głosu Panią Skarbnik.

Pani Skarbnik- wprowadzamy do budżet 150 tys. zł na gospodarowanie odpadami 
lokalnymi, nadto z racji tego, że możemy się dzisiaj spotkać wprowadziłam środki 
na realizację projektu Przyjazne Przedszkole realizowany przez Przedszkole w 
Chróścinie, kwota z tego tytułu 201 962,00 zł. Wydatki majątkowe – plac zabaw to 
kwota 37 722, 00 zł. Kwota sumaryczna to 389 684,00 zł. W załączniku nr 2 wpro-
wadzamy 239 684,00 zł. W dziale Gospodarka odpadami zostały wprowadzone środ-
ki 150 000,00 zł.
 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie:

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się
1. Sokołowski Henryk X
2. Fornalik Urszula X



3. Kalisz Anna X
4. Borelowska Violetta nieobecna
5. Gawlas Katarzyna X
6. Gmyr Czesława X
7. Jakisz Jan X
8. Juśkiewicz Aurelia X
9. Kapinos Marcin X
10. Klimas Piotr X
11. Kraska Rafał X
12. Rogalińska Janina X
13. Rzepka Marcin X
14. Srebniak Jan X
15. Winnik Kazimierz X

Podjęto Uchwałę XXI/177/2021 jednogłośnie 14 głosami „za”, przy nieobecności 
Radnej Borelowskiej.

Ad 4
Przewodniczący- przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę o zabranie głosu Panią
Skarbnik.

Pani Skarbnik- musimy podpisać umowę na gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dlatego też w WPF należy wprowadzić odpowiednie zmiany. To 
zostało urealnione w  załączniku do uchwały.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie:

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się
1. Sokołowski Henryk X
2. Fornalik Urszula X
3. Kalisz Anna X
4. Borelowska Violetta nieobecna
5. Gawlas Katarzyna X
6. Gmyr Czesława X
7. Jakisz Jan X
8. Juśkiewicz Aurelia X
9. Kapinos Marcin X
10. Klimas Piotr X
11. Kraska Rafał X
12. Rogalińska Janina X
13. Rzepka Marcin X
14. Srebniak Jan X
15. Winnik Kazimierz X

Podjęto Uchwałę XXI/178/2021 jednogłośnie 14 głosami ,, za” przy nieobecności 
Radnej Borelowskiej.



Ad 5 i 6
Przewodniczący- przechodzimy do spraw różnych proszę bardzo otwieram 
dyskusję.
Nie ma pytań, więc zamykam obrady dzisiejszej sesji.

Protokołowała 
Barbara Setla
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