
Protokół nr 14/05
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytego 19 kwietnia 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Rosy.

Godz. rozpoczęcia – 16:35
Godz. zakończenia – 18:10

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Sekretarz Gminy i Miasta Józef Kata
2. Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami Władysław Konefał
3. Podinspektor ds. ochrony środowiska Bożena Mrozik
4. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu Andrzej Jonik

Temat posiedzenia:

1. Omówienie sprawy gospodarki odpadami na terenie Gminy Nowogrodziec.

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca Rady poinformowała, że posiedzenie zostało zwołane na prośbę Sekretarza GiM i poprosiła go
o zabranie głosu.
Głos  zabrał  Sekretarz  GiM.  Wniosek  skierowany  do  Przewodniczącej  Rady  o  zajęcie  się  problemem  na
najbliższym posiedzeniu wynikał z pilnej potrzeby omówienia i ustalenia dalszego postępowania w mieście i
gminie Nowogrodziec.
W ostatnim czasie prowadzonych było szereg działań wywiadowczych i sprawdzających jak również konsultacji.
Na dzień dzisiejszy Rada posiada  wiedzę jaka  skala i  w jakim zakresie  są realizowane zadania związane  z
gospodarką odpadami. 
Celem nadrzędnym w sprawie jest to aby w możliwie rozsądnym okresie czasu wprowadzić kompleksowy system
selektywnej  zbiórki  i  utylizacji  odpadów  komunalnych  oraz  podjęcie  decyzji  dotyczących  funkcjonowania
składowiska. 
Poprosił  o  wypowiedź Dyrektora ZGKiM A. Jonika i Kierownika Wł. Konefała  o  przedstawienie bliższych
szczegółów, które wynikają z prowadzonych rozmów. 

Kierownik Referatu Wł. Konefał poinformował, że zgodnie z wojewódzkim programem ochrony środowiska w
2009 roku składowisko w Nowogrodźcu musi być zamknięte. Aby to składowisko mogło funkcjonować do 2009
r.  należy  ponieść  dość  spore  nakłady  finansowe.  W  związku  z  powyższym  należy  rozważyć,  czy  warto
inwestować na krótki okres czasu czy próbować pozyskać środki unijne na likwidację składowiska. 
Natomiast odnośnie zbiórki odpadów na terenie gminy zostały przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami
firm z Bolesławca, którzy są zainteresowani wejściem na teren gminy Nowogrodziec. Ponadto została zrobiona
symulacja co do ilości pojemników (200 szt. pojemników).
Każdy omawiany temat wiąże się z zabezpieczeniem finansowym w budżecie gminy. 

Radna Maria Wojciechowska uważa, że na terenach wiejskich zagęszczenie pojemników do segregacji odpadów
musi być większe. Jest nie do przyjęcia stawianie pojemników - 1 komplet na 300 mieszkańców. Drugą sprawą
jest zabezpieczenie ich przed dewastacją.

Kierownik Referatu Wł. Konefał odpowiedział , że należy zastanowić się czy gminę stać na wydanie 150 tys. zł.
Natomiast z przeprowadzonej symulacji wynika, że dzierżawienie pojemników jest nieopłacalne. 

Radny Zbigniew Skwarek odniósł się do sprawy zabezpieczenia. Poinformował, że najlepszym zabezpieczeniem
będzie kampania i reklama zbiórki śmieci. Dla przykładu podał Bolesławiec, który przygotowywał się do tego
przez odpowiedni okres. 

Radny Piotr  Bober poinformował o braku informacji w szkołach, która powinna trwać co najmniej pół roku.
Ponadto jest za wprowadzeniem programu aby wzięło udział w nim 100% mieszkańców, a nie część.
Dyrektor  ZGKiM  A.  Jonik  uzupełnił  wcześniejsze  wypowiedzi.  Odbyły  się  dwa  spotkania,  na  pierwszym
spotkaniu każdy z uczestników otrzymał określone zadania  i te zadania  zostały wypełnione w 100%. Firmą
zewnętrzną jest Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesławiec, z którą zostały omówione proponowane warunki: 4



osoby przejęte z ZGKiM Nowogrodziec, na okres jednego ostatniego kwartału  wystawi na swój koszt pojemniki
do segregacji odpadów (około 60 kompletów). Dodał, że nie ma podpisanych z firmą porozumień, zobowiązań i
roszczeń,  są  tylko  rozmowy,  a  nie  widzi  innej  możliwości  jak  szybkie  podpisanie  z  firmą  zewnętrzną
porozumienia.
Następnie odniósł się do sprawy składowiska odpadów, które na dzień dzisiejszy może funkcjonować do końca
2005 r. co wiąże się z brakiem wagi oraz przedstawił koszty związane z likwidacja składowiska (1 ha = 1 mln zł).

Radny Mariusz Zamorski zwrócił się z pytaniem, poza tym, że przejmuje rynek co firma zewnętrzna wnosi od
siebie?
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że zatrudnia ludzi.
Dalej radny M. Zamorski zapytał, czy jest to najlepsza oferta? 
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma innej firmy, która byłaby zainteresowana zbiórką
odpadów. 

Sekretarz GiM zwrócił uwagę na kilka spraw, które są wiążące:  rok 2009 tj. koniec eksploatacji składowiska w
gminie  Nowogrodziec;  do  końca  2005  r.  jest  nakreślony  termin  na  uzupełnienie  i  wyposażenie  urządzeń
składowiska; brak możliwości  ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej przy takiej  sile  i
środkach aby objąć obsługa pozostałe 60% mieszkańców gminy. 
Następnie odniósł się do ważnej sprawy jaką jest kampania. Aby przeprowadzić i uruchomić kampanię w całym
zakresie trzeba mieć zaplecze.  Należy być przygotowanym i mieć propozycje dla mieszkańców bo kampania
spowodowałby występowanie dobrowolne o zawieranie kolejnych umów na odbiór odpadów.   
Jeżeli  zostanie wdrożony system segregacji  to zmniejszy się ilość odpadów, która trafi na składowisko czyli
okres eksploatacji może się utrzymać. 
Dalej poinformowała, że proces rekultywacji to nie jest proces jednego roku. Można w pewien sposób odpadami,
które  trafiają  na  składowisko  kształtować  i  zamykać  zgodnie  z  projektem na  rekultywacje  kształt  czaszy  i
przystępowanie  do  zasypywania  poszczególnymi  warstwami  czaszy.  Odrębną  sprawą  jest  monitoring
zrekultywowanego składowiska.
Następnie poinformował, że za cały system muszą zapłacić mieszkańcy, a nie budżet gminy. 

Radny  Zbigniew Skwarek  poinformował,  że  większość  przytaczanych  argumentów jest  „za”.  Jesteśmy  też
mieszkańcami powiatu bolesławieckiego, jest  to firma lokalna,  która wychodzi z konkretnymi propozycjami.
Jeżeli  mówi się  o  kosztach  to  należy pamiętać,  że  koszt  odbioru  śmieci  to  nie  są koszty ogromne jak  np.
centralnego ogrzewania. Proponuje zrobić pierwszy krok i nie czekać bo czasu już nie ma. Odnośnie wysypiska
uważa, że powinno być zamknięte jak najwcześniej aby nie dokładać. . 

Radny Mariusz Zamorski zgodził się z wypowiedzią radnego Zb. Skwarka ale uważa, że tą decyzje należy podjąć
wspólnie z Burmistrzem ponieważ jest to związane z budżetem gminy. 

Radna Małgorzata Braszko zaproponowała przygotowanie propozycji z uwzględnieniem firmy z Bolesławca.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rekultywację
składowiska.
Kierownik Referatu Władysław Konefał poinformował o pojawieniu się interpretacji przepisów mówiącej o tym,
że pieniądze na rekultywacje składowiska  należy gromadzić w trakcie eksploatacji.  Rozmowa Burmistrza z
Funduszem Ochrony Środowiska  nie potwierdziła powyższej interpretacji. Dodał, żeby móc wystąpić o środki
należy uzyskać decyzję o likwidacji składowiska.

Radny Mariusz Zamorski zaproponował przygotowanie uchwały celem przedłożenia na komisjach. 
Sekretarz GiM odpowiedział, że decyzja z dzisiejszego posiedzenia będzie polegała na tym, że Rada zaopiniuje
pozytywnie  wniosek  w sprawie  przygotowania  propozycji  uchwały  w  sprawie  opracowania  dokumentacji.
Ponieważ dzisiejsza decyzja nie ma mocy uchwały. 

Radny Piotr Bober jako Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska zaproponował wyrażenie
pozytywnej opinii do proponowanych działań.

Po wysłuchaniu informacji w zakresie działań podejmowanych w kierunku rozwiązania problemu gospodarki
śmieciowej - Rada Miejska wyraziła pozytywną opinię co do działań kontynuowania rozmów w sprawie wejścia
firmy na  teren  gminy,  przystąpienia  do  opracowania  dokumentacji  oraz  przedstawienia  propozycji  sposobu
finansowania dalszego etapu prac.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, „za” pozytywną opinią” – 13, „wstrzymujących się” – 1. 
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Na tym protokół zakończono.

       Protokołowała:                                                                                                         Przewodniczyła:

                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady 
     Jolanta Janeczko                                                                                                             A nna Rosa
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