P r o t o k ó ł Nr 3
z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania
Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu
odbytego w dniu 17 lutego 2015r.

Porządek dzienny posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk Nr 27, 28, 30
oraz sposobu i zakresu świadczenia usług - druk Nr – 29,
- wprowadzenie zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015 rok w dziale 900 druk Nr 34.
2. Sprawy róŜne.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji w/g listy obecności, która stanowi
załącznik do protokółu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Kazimierz Woźniak –
Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków Komisji oraz
zaproszonych gości..
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
który został przyjęty jednogłośnie
Ad.1. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani GraŜynie Krugły - Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, która
zreferowała projekty uchwał zawarte na drukach:
Nr 27
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
Z dniem 1 lutego 2015r. weszły w Ŝycie przepisy nowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym istnieje konieczność
pilnego wprowadzenia nowej uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy
Miasta Radomia. Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie organizacji
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Proponowane zmiany kładą nacisk przede wszystkim na odpady segregowane.
Mają one zmotywować mieszkańców do ich segregacji. Zmieniamy dopłaty na stawki
w przypadku jednoosobowych gospodarstw i wieloosobowych. Dla mieszkańców
istotną zmianą jest zwiększenie częstotliwości odbioru niektórych odpadów
zbieranych selektywnie - m.in. frakcji suchej, szkła, popiołu i ŜuŜlu oraz odpadów
wielkogabarytowych.
Wprowadzamy następujące zmianydotychczasowe dopłaty dla osób zamieszkujących samotnie zostaną zastąpione
stawkami opłaty dla gospodarstw jednoosobowych.
ObniŜamy cenę w zabudowie jednorodzinnej o 3 zł, natomiast w zabudowie
wielorodzinnej od 1zł do 2 zł.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie powyŜszy projekt uchwał, który
został przyjęty - jednogłośnie (5 głosami „za”) - opinia pozytywna,
- druk nr 28 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.- został przyjęty
jednogłośnie ( 5 głosami „za”) - opinia pozytywna,
- druk nr 29 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na
terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani GraŜyna Krugły zabierając głos wyjaśniła, Ŝe w związku z wejściem w Ŝycie
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach proponuje się
zwiększenie częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów
z nieruchomości.
Radny Kazimierz Woźniak poinformował, Ŝe mieszkańcy spółdzielni zgłaszają
wnioski o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów. Radny zaproponował, aŜeby
w § 4 - tabela - wprowadzić jedną kategorię (społeczności spółdzielczej)
w odniesieniu do budynków wysokich pn „do piątej kondygnacji i powyŜej –
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbywa się trzy razy w tygodniu”.
Radny zwrócił się do Pani GraŜyny Krugły o rozwaŜenie tej propozycji.
Następnie Przewodniczący zaproponował przegłosowanie przedstawionego projektu
uchwały - poprawki będą przedstawione przez Dyrektora Wydziału na sesji Rady
Miejskiej.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały stosunkiem głosów 3 głosy „za”,
przeciw nie było, 2 głosy” wstrzymujące się” - opinia pozytywna,

- druk nr 30 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
.- został przyjęty jednogłośnie
( 5 głosami „za”) - opinia pozytywna,
- druk nr 34 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na
2015 rok
w części dot. ochrony środowiska. - został przyjęty jednogłośnie
( 5 głosami „za”) - opinia pozytywna.
O p i n i a Nr 4/5
Ad.pkt.2

W tym punkcie Komisja nie podjęła Ŝadnych wniosków.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący
podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak
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