SOŁECTWO
TURZA ŚLĄSKA
Turza Śląska, 11 kwietnia 2013 r.
Protokół z Zebrania Wiejskiego mieszkańców sołectwa Turza Śląska
przeprowadzonego w dniu 11 kwietnia 2013 r.
Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Turza Śląska miało miejsce w dniu
11 kwietnia 2013 r. na sali widowiskowej LKSu „Unii” Turza Śląska (Turza Śląska,
ul. Bogumińska 17). W zebraniu uczestniczyło 112 mieszkańców sołectwa.
O godzinie 1700 sołtys Turzy Śląskiej Joachim Nielaba powitał zebranych na sali
mieszkańców oraz poinformował, iż quorum mieszkańców, niezbędne dla prawomocności
uchwał Zebrania Wiejskiego, ustalone w oparciu o przepis § 13 pkt 2 Statutu Sołectwa Turza
Śląska, wynosi na dzień Zebrania Wiejskiego 136 osób. Wobec tego zarządzono odbycie
następnego Zebrania Wiejskiego w trybie § 13 pkt 3 ww. Statutu.
O godzinie 1715 sołtys Joachim Nielaba otworzył Zebranie Wiejskie – sprawozdawcze
Rady Sołeckiej i Sołtysa za 2012 r. oraz powitał:
1) Wójta Gminy Gorzyce p. Piotra Oślizło,
2) Starostę Powiatu Wodzisławskiego p. Tadeusza Skatułę,
3) Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce p. Krzysztofa Małka,
4) dzielnicowego Turzy Śląskiej p. Rafała Witek,
5) kierowników referatów w Urzędzie Gminy Gorzyce pp. Izoldę Gajowską i Roberta
Kowalskiego,
6) radnych Rady Gminy Gorzyce sołectwa Turza Śląska pp. Marię Jakubczyk,
Aleksandra Tomiczka i Piotra Wawrzycznego,
7) radnego Rady Powiatu Wodzisławskiego p. Daniela Jakubczyka,
8) mieszkańców sołectwa Turza Śląska.
Następnie Joachim Nielaba przedstawił porządek Zebrania Wiejskiego:
Otwarcie Zebrania Wiejskiego i przedstawienie jego porządku.
Zaakceptowanie porządku Zebrania Wiejskiego przez mieszkańców.
Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
Wybór sekretarza Zebrania Wiejskiego.
Przedstawienie Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 r.
Pytania do Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 r.
Zabranie głosu przez zaproszonych gości.
Uzupełnienie składu Rady Sołeckiej w związku z rezygnacją jej jednego członka:
1) zgłoszenie kandydatów,
2) wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby),
3) przeprowadzenie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej,
4) ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej.
9. Przedstawienie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. Dyskusja.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie Zebrania Wiejskiego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stwierdzono prawomocność Zebrania Wiejskiego w trybie § 13 pkt 3 Statutu Sołectwa
Turza Śląska, a zebrani mieszkańcy zaakceptowali ww. porządek. Po czym dokonano wyboru
sekretarza Zebrania Wiejskiego. Przewodniczący Zebrania – sołtys Joachim Nielaba
zaproponował do pełnienia obowiązków sekretarza Dominikę Styrnol. Nie zgłoszono innych
kandydatur i jednogłośnie wybrano sekretarza Zebrania Wiejskiego.
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Wobec tego sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
za 2012 r. :
Rada Sołecka w Turzy Śląskiej w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym
składzie osobowym:
Joachim Nielaba przewodniczący, sołtys;
Janusz Elias, zastępca przewodniczącego;
Dominika Styrnol, sekretarz;
Stanisław Adamczyk, członek;
Stanisław Sitek, członek;
Jerzy Stęchły, członek;
Urszula Lenczyk, członek;
Edward Wrana, członek;
Piotr Wawrzyczny, radny i członek.
Przedstawiony skład Rady uzupełniali jeszcze:
radna p. Maria Jakubczyk,
radny p. Aleksander Tomiczek.
Rada w okresie sprawozdawczym obyła 9 spotkań. Na swoich spotkaniach omawiała
zgłaszane problemy mieszkańców sołectwa i w ramach swoich możliwości, na bieżąco były
one rozwiązywane. Główną bolączką mieszkańców jest brak miejsc w przedszkolu dla dzieci
i przedłużające się rozpoczęcie budowy nowego przedszkola. Ponadto fatalny stan dróg takich
jak: ul. Wspólna, ul. Graniczna, ul. Ligonia i ul. Korfantego. Czy dróg śródpolnych:
ul. Leśna, ul. Polna. Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym ściśle współpracowała
z organizacjami działającymi na terenie sołectwa. Na Zebraniu Wiejskim podjęto uchwałę
o uczestnictwie w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego. W tym konkursie nasze
sołectwo zajęło pierwsze miejsce w województwie, a w konkursie na Najlepszą Stronę
Internetową Sołectwa zajęliśmy drugie miejsce. Nie byłoby możliwe osiągnięcie takiego
sukcesu, gdyby nie zaangażowanie organizacji, mieszkańców i przedsiębiorców naszego
sołectwa. Specjalnie na ten konkurs obejścia naszych domostw były pięknie przygotowane.
Zadania rzeczowe uchwalone przez Radę Gminy na 2012 r. zostały całkowicie wykonane:
1) chodnik na ul. Mszańskiej (270 m.), wspólnie ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego,
2) ul. Graniczna – wykonano przepust pod tą drogą i rozpoczęto kanalizację przy tej
drodze,
3) dokończenie modernizacji płyty boiska wraz z infrastrukturą (pozostały jeszcze do
zrobienia: zabudowa trawy, zadaszeń dla zawodników i zasianie trawy na placu
zabaw).
Zadanie pn. „Budowa nowego przedszkola” zostało wstrzymane i rozpoczęto wykonywanie
nowego projektu przedszkola.
W zadaniach rzeczowych na 2013 r. są następujące zadania:
1) rozpoczęcie budowy przedszkola,
2) kontynuacja budowy chodnika na ul. Mszańskiej,
3) remont pokrycia dachu, malowanie sal lekcyjnych i malowanie korytarzy w szkole
podstawowej,
4) remont sal lekcyjnych, pokrycia dachu oraz wymiana tablic i montaż sprzętu
multimedialnego w gimnazjum,
5) wymiania balustrady przy wejściu do przedszkola.
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Natomiast z Funduszu Sołeckiego na obecny rok są następujące zadania:
1) wybudowanie wiaty grillowej i wybudowanie boiska do siatkówki plażowej na wartość
8 000,00 zł;
2) utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa na wartość 8 221,55 zł;
3) organizacja korowodu dożynkowego 300,00 zł;
4) organizacja festynu sołeckiego 2 000,00 zł;
5) utrzymanie i modernizacja strony internetowej www.turza.pl 800,00 zł;
6) oświetlenie placu zabaw 1 600,00 zł;
7) zakup tablicy ogłoszeń na ul. Mszańską 1 300,00 zł;
8) odmalowanie klatki schodowej w budynku sołeckim 1 000,00 zł.
Szanowni zebrani w minionym roku zostały wykonane następujące prace:
1) pozamiatano całe sołectwo;
2) uzupełniono ubytki w nawierzchni dróg oraz całą nawierzchnię na długości 200 m
na ul. Ligonia;
3) pozbierano dwukrotnie śmieci w całym sołectwie;
4) utwardzono odnogę ul. Mszańskiej w kierunku Marusz;
5) wycięto żywopłot na ul. Powstańców;
6) wyczyszczono trzykrotnie wszystkie tablice informacyjne na terenie naszego sołectwa;
7) pomalowano balustrady przy ulicach: Ligonia, Powstańców, Rzecznej, Wspólnej
na łącznej długości 130 m bieżących;
8) wykoszono dwukrotnie pobocza w sołectwie;
9) wyczyszczono przepust pod ul. Rzeczną;
10) wyczyszczono odwodnienie na ul. Ligonia;
11) zabudowano nową tablicę ogłoszeń na ul. Tysiąclecia;
12) zabudowano lustro na skrzyżowaniu ulic Wspólnej i Powstańców;
13) zabudowano lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic 27 Marca i Powstańców;
14) wyczyszczono studzienki w sołectwie;
15) uporządkowano teren wokół Sołtysówki i dokonano nasadzeń krzewów;
16) zaasfaltowano 85 m drogi ul. Kościuszki – bocznej w kierunki ul. Tysiąclecia oraz
zabudowano odwodnienie liniowe;
17) utwardzono ul. Polnąj;
18) zabudowano przepust i studzienkę oraz koryta odwadniające na ul. Tysiąclecia;
19) wymurowano murki oporowe przy ul. Dalków;
20) rozpoczęto modernizację ul. Granicznej;
21) wyczyszczono rów przy ul. Bogumińskiej 400 m;
22) wyczyszczono rów przy ul. Granicznej 500 m;
23) wyczyszczono rów przy ul. Kolejowej 200 m;
24) wyczyszczono rów przy ul. Zwycięstwa 150 m;
25) wyczyszczono rów przy ul. Korfantego 290 m;
26) wyczyszczono rów przy ul. Wodzisławskiej na długości 900 m.
Wszystkie te prace które udało się wykonać to efekt współpracy rady sołeckiej, radnych,
mieszkańców, organizacji działających na terenie sołectwa, a szczególnie ludzi pozytywnie
nastawionych do wszystkich tych podjętych inicjatyw. Niejednokrotnie spotkałem się
z podziękowaniem pod adresem Rady Sołeckiej. Pragnę zaznaczyć, że wszystkie te prace,
które zostały wykonane, to także dzięki życzliwości i pomocy ze strony Urzędu Gminy.
Na zakończenie pragnę podziękować Wójtowi Gminy Gorzyce i kierownikom poszczególnych
referatów. Serdeczne słowa podziękowania kieruję do Starosty Powiatu Wodzisławskiego
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Tadeusza Skatuły. To dzięki niemu została rozpoczęta budowa chodnika na ul. Mszańskiej
oraz wyczyszczono rów przy ul. Wodzisławskiej w kierunku Olszenicy. Jak mamy zapewnienie
ze strony Starosty to w tym roku będą zapewnione pieniądze na wyczyszczenie rowu R23 przy
ul. Granicznej i zabezpieczenie tego rowu ażurami. Serdeczne słowa podziękowania kieruję
do radnych naszego sołectwa, członków Rady Sołeckiej, jak i wszystkich mieszkańców.
Dziękuję.
Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku Zebrania, a były nim
pytania do sprawozdania złożonego przez sołtysa Joachima Nielabę. Zebrani nie mieli pytań.
Następnie sołtys zapytał zebranych, czy mają pytania do dzielnicowego, który nie
będzie mógł uczestniczyć w dalszej części Zebrania. Mieszkańcy nie zadali pytań.
Wobec tego p. Rafał Witek opuścił Zebranie Wiejskie.
W dalszej części Zebrania Wiejskiego Joachim Nielaba poprosił o zabranie głosu
zaproszonych gości.
Jako pierwszy głos zabrał Starosta Powiatu Wodzisławskiego p. Tadeusz Skatuła,
który podziękował za zaproszenie i raz jeszcze pogratulował Turzy Śląskiej zdobytego tytułu
Najpiękniejszej Wsi Województwa Śląskiego. Następnie wskazał na najważniejsze sprawy
i zagadnienia związane z działalnością Zarządu i Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Podkreślił, że w 2012 r. udało się zakończyć główne inwestycje drogowe łączące strefy
inwestycyjne w Wodzisławiu Śląskim oraz na terenie gmin Gorzyce i Godów,
które kosztowały łącznie ponad 22 mln zł. Wskazał na szkoły ponadgimnazjalne,
które poddane są w całości termomodernizacji, wyposażone w nowoczesne pracownie,
a uczniowie odnoszą znaczące sukcesy. Sukcesem okazało się także uruchomienie Liceum
Plastycznego, systematycznie doposażanego. Ważnym jest, iż w szkołach szuka się
kierunków gwarantujących miejsca pracy. Służą temu m. in. podpisane umowy z Kompanią
Węglową i Jastrzębską Spółką Węglową, gwarantujące pracę młodym ludziom.
Starosta Wodzisławski podkreślił, iż sukcesem było połączenie szpitali w Wodzisławiu
Śląskim i Rydułtowach. Jednak ta tematyka jest bardzo trudna. Marzeniem władz
powiatowych jest utrzymanie szpitali jako SP ZOZ. Jednak obowiązkiem samorządu jest
pokrywanie strat szpitali w ten sposób prowadzonych, zaś strata za 2012 r. wyniosła
3,5 mln zł. A zakładana strata na przyszły rok wynosi ponad 8 mln zł. Tymczasem w myśl
przepisów, jeśli samorządu nie będzie stać na pokrycie strat, wówczas SP ZOZ należy
przekształcić lub zlikwidować. Przekształcenie w spółkę łączy się z ograniczeniem miejsc
pracy i zamknięciem nierentownych oddziałów. Problemem są także niepokryte
nadwykonania. Lekarze zaś przyjmują na tyle, na ile podpisany jest kontrakt. Z drugiej strony
sukcesem jest funkcjonująca stacja dializ, zaś do końca roku ma zostać oddana do
użytkowania polsko – amerykańska klinika kardiologiczna. Pomoc społeczna to zdaniem
Starosty Wodzisławskiego kolejna dziedzina w której odnoszone są sukcesy. Podkreślił on,
iż nie ma nigdzie w pobliżu ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Zwiększono ilość miejsc w środku wsparcia PERŁA oraz w zakładzie aktywności
zawodowej, który planuje się rozbudować. Cały czas funkcjonuje Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności. Minusem dla powiatu jest zamknięcie punktu paszportowego
w Starostwie Powiatowym, mimo zabiegów o jego utrzymanie. Rozbudowano także
Powiatowy Urząd Pracy. P. Tadeusz Skatuła wyjaśnił, iż wydawane są także środki na
usuwanie azbestu oraz na czyszczenie rowów. Starosta zaapelował do Wójta Gminy Gorzyce
o pomoc w utrzymaniu magazynu przeciwpowodziowego. Podkreślił, iż istotny jest wkład
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Gminy Gorzyce w inwestycje drogowe (chodniki) na terenie tej Gminy. Na tym Starosta
Powiatu Wodzisławskiego zakończył swe wystąpienie.
Po wystąpieniu Tadeusza Skatuły głos zabrał Wójt Gminy Gorzyce p. Piotr Oślizło.
Poinformował, że późniejszy termin zwołania Zebrania Wiejskiego związany był
z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która nałożyła na gminy
nowe obowiązki związane ze zbieraniem odpadów komunalnych. Sprawa ta jest głównym
tematem Zebrania, gdyż mieszkańcy oczekują jasnej informacji. Wójt powiedział, że do tej
pory segregacja odpadów działała w Gminie Gorzyce bardzo dobrze. Wskazał, że obecni na
sali pracownicy Urzędu Gminy wszystko wyjaśnią. Wójt wskazał, że Gmina szybko się
rozwija m. in. Turza Śląska. Przybywa dzieci i rodzice, którzy pracują nie zawsze mają
możliwość, by zapewnić im opiekę. W chwili obecnej zagwarantowane są miejsca
w przedszkolu dla sześciolatków i pięciolatków, jednak mieszkańcy oczekują miejsca także
dla młodszych dzieci. Decyzja o budowie nowego przedszkola zapadła już parę lat temu,
ale realizacja jest odwlekana w czasie. Aktualnie rozpoczyna się tzw. nowe rozdanie środków
unijnych i znajdują się tam pieniądze na przedszkole. Warunkiem ich pozyskania jest jednak
to, by budowa nie była rozpoczęta przed 2014 r. zatem jeśli uda się pozyskać środki z tych
funduszy to budowa rozpocznie się w 2014 r. i przedszkole zostanie oddane do użytku
w 2015 r. Jeśli nie uda się pozyskać tych funduszy, wówczas 1 mln zł, który jest
zarezerwowany na budowę pozwoli ją rozpocząć. P. Piotr Oślizło wyjaśnił, że nowe
przedszkole będzie 5 – cio oddziałowe, zaś gdyby tak się stało, że nie będzie takiej ilości
dzieci wówczas będzie możliwość otwarcia także oddziału żłobkowego. W dalszej części
Wójt Gminy Gorzyce poruszył sprawę budowy łącznika chodnika na ul. Bogumińskiej
w okolicy skrzyżowania z ul. Mszańską. Wyjaśnił, że zmieniły się zasady wewnętrzne
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie nie decyduje już oddział
katowicki GDDKiA, ale funkcjonuje centralny rejent inwestycji, w tym budowy chodników,
zarządzany centralnie w Warszawie. W tym rejestrze ww. chodnik znajduje się na
283 pozycji. Wójt Gminy Gorzyce wskazał, iż Urząd Gminy czyni także starania w GDDKiA
w sprawie budowy jeszcze ważniejszego dla mieszkańców chodnika – wzdłuż
ul. Bogumińskiej od boiska do ul. Dalków. Wójt podkreślił, iż sytuacja w tym miejscu jest
bardzo trudna. Ta inwestycja również została ujęta w ww. centralnym rejestrze. W zakresie
budowanej kanalizacji p. Piotr Oślizło wyjaśnił, iż w tym roku w Turzy Śląskiej zostanie
podłączonych ok. 100 budynków na ulicach: Kolejowej, Bogumińskiej, Korfantego,
Kościuszki, Tysiąclecia. Prace te rozpoczną się w czerwcu 2013 r. i zakończą we wrześniu
2014 r. Wójt Gminy Gorzyce wyjaśnił, iż trzeba także dokończyć prace na terenie obiektu
LKSu „Unii” Turza Śląska, by można było oddać ten budynek. Na tym Wójt Gminy Gorzyce
zakończył swe wystąpienie.
Następnie sołtys przedstawił informację, które budynki zostaną w bliskim czasie
podłączone do kanalizacji sanitarnej. Na ul. Kolejowej nry 5 – 13b, na ul. Bogumińskiej
nry 53 – 56a oraz 57 – 73, na ul. Korfantego nry 2 – 18, na ul. Kościuszki nry 2 – 18,
na ul. Tysiąclecia 6 – 11. Wyjaśnił, iż są to prace odrębnie zaplanowane od tych, które już
aktualnie są wykonywane.
W dalszej kolejności przystąpiono do punktu porządku Zebrania Wiejskiego
dotyczącego uzupełnienia składu Rady Sołeckiej w związku z rezygnacją jej jednego członka.
Sołtys przestawił pisemną rezygnację z członkowstwa w Radzie Sołeckiej, którą złożył
p. Edward Wrana, uzasadniając swą decyzję stanem zdrowia. Joachim Nielaba poinformował,
że Statut Sołectwa przewiduje przyjęcie rezygnacji członka Rady Sołeckiej przez Zebranie
Wiejskie. Wobec tego zarządził głosowanie w tej sprawie. Mieszkańcy Turzy Śląskiej
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jednogłośnie przyjęli rezygnację p. Edwarda Wrany. Następnie przystąpiono do wyboru
Komisji Skrutacyjnej, celem przeprowadzenia wyborów nowego członka Rady Sołeckiej.
Zaproponowano do tej Komisji kandydatury: p. Roberta Kowalskiego, p. Urszuli Lenczyk
i p. Eugeniusza Kucza. Zebranie Wiejskie jednogłośnie wybrało ww. członków Komisji
Skrutacyjnej.
Następnie przystąpiono od zgłaszania kandydatów na członka Rady Sołeckiej.
Joachim Nielaba przedstawił pisemną zgodę na kandydowanie złożoną przez p. Katarzynę
Styrnol. Zgłoszono także kandydatury: p. Henryka Kalety, p. Adama Pogody i p. Agnieszki
Tomiczek. Kandydaci wyrazili zgodę na udział w wyborach uzupełniających. Wobec braku
innych kandydatur zamknięto listę kandydatów, a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
W między czasie Joachim Nielaba odczytał podziękowania dla p. Edwarda Wrany
i wyraził mu osobistą wdzięczność za sześcioletnią współpracę, zaangażowanie i dzielenie się
doświadczeniem. Na prośbą sołtysa Wójt Gminy Gorzyce i Starosta Wodzisławski wręczyli
podziękowania p. Wranie. Zaś zebrani mieszkańcy nagrodzili go brawami.
P. Henryk Wajsman poprosił kandydatów do Rady Sołeckiej by powiedzieli coś
o sobie. P. Henryk Kaleta powiedział, że był już członkiem Rady Sołeckiej, gdy sołtysem był
p. Frydolin Płaczek. Powiedział, że działa na niwie sportowej. Docenił dotychczasowe
osiągnięcia i zaproponował swą pomoc. P. Adam Pogoda powiedział, iż z wykształcenia jest
mgr inż. górnictwa i obecnie pracuje w Jastrzębskiej Spółce Węgłowej. W sołectwie chciałby
główny nacisk położyć na sport i rozwój młodzieży. P. Agnieszka Tomiczek powiedziała,
że chciałaby wspomóc Radę Sołecką. Wskazała, że jest młodą osobą i uważa, że będzie
przydatna.
Następnie na kartach przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną mieszkańcy
głosowali w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Turza Śląska, wybierając
jednego jej członka, poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybranego przez siebie
kandydata.
Po zakończeniu głosowania przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Urszula Lenczyk
ogłosiła jego wynik. Uprawnionych do głosowani było 112 mieszkańców Turzy Śląskiej.
Oddano 109 głosów ważnych i 3 głosy nieważne. Poszczególni kandydaci otrzymali:
1)
2)
3)
4)

p. Katarzyna Styrnol– 15 głosów ważnych,
p. Henryk Kaleta– 13 głosów ważnych,
p. Adam Pogoda– 61 głosów ważnych,
p. Agnieszka Tomiczek– 20 głosów ważnych.

Wobec tego nowym członkiem Rady Sołeckiej sołectwa Turza Śląska, w miejsce
p. Edwarda Wrany, został p. Adam Pogoda.
Następnie przystąpiono do następnego punktu Zebrania Wiejskiego – omówienia
nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
Głos zabrała pracownica Urzędu Gminy w Gorzycach p. Izolda Gajowska,
która poinformowała, że od 1 lipca 2013 r. to Gmina będzie przejmowała odpady od
mieszkańców, poprzez firmę wybraną w przetargu. Obowiązek przejęcia odpadów przez
gminę dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych, nie zaś tych na których prowadzona jest
działalność gospodarcza. Wyjaśniła, że w zakresie rozwiązania dotychczasowej umowy,
firma EKO-GLOB Janusz Kuczaty przyjęła, iż nie trzeba rozwiązywać dotychczasowej
umowy na odbiór odpadów komunalnych, wygaśnie ona z końcem czerwca. Natomiast
zasadniczo jest to umowa cywilnoprawna i należy ją wypowiedzieć. W przyjętym przez
Gminę Gorzycę systemie starano się nawiązać do tego, co mieszkańcy już znają. Wobec tego
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przyjęty system selektywnej zbiórki uzupełniony będzie jeszcze o zbiórkę papieru oraz
odpadów biodegradowalnych i zielonych. Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy będą otrzymywali
4 worki do selektywnej zbiórki odpadów: niebieskie na papier, zielone na szkło, żółte na
metal, tworzywa sztuczne i opakowanie wielomateriałowe oraz brązowe na odpady
biodegradowalne i odpady zielone. Odpady zmieszane będą odbierane w każdej ilości,
niezależnie od ilości wystawionych kubłów. Zbiórka odpadów zmieszanych będzie
prowadzona raz w miesiącu, zaś od listopada do kwietnia (z uwagi na popiół) dwa razy
w miesiącu. Odpady selektywnie zbierane odbierane będą raz w miesiącu, tak jak do tej pory.
W zakresie odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych
zbiórka będzie prowadzona dwa razy w roku, tak jak w chwili obecnej ma to miejsce.
Dodatkowo Urząd Gminy uruchomi punkt zbiórki odpadów, który będzie czynny od lipca
2013 r. i zlokalizowany będzie w Gorzycach przy ul. Kościelnej 13. Tam będzie można
dostarczyć wszelkie frakcje odpadów powstałe w okresie pomiędzy zbiórkami.
Nadto p. Izolda Gajowska przypomniała, iż mieszkańcy winni posiadać umowę na wywóz
nieczystości ciekłych, zaś wywóz nieczystości winien nastąpić co najmniej raz na kwartał.
Następnie p. Robert Kowalski przedstawił obowiązek złożenia deklaracji, które będą
już częściowo wypełnione przez Urząd Gminy w oparciu o dane meldunkowe.
Takie deklaracje należy wypełnić, zweryfikować pod kątem prawidłowości danych
i dostarczyć do Urzędu Gminy. Pracownicy Urzędu Gminy Gorzyce będą dyżurować w dniu
24 kwietnia w Sołtysówce w celu odbioru deklaracji. Pierwszą deklarację należy złożyć do
dnia 30 kwietnia 2013 r. P. Robert Kowalski przedstawił budowę deklaracji i informacje,
które należy w niej zawrzeć oraz sposób jej wypełnienia. Wyjaśnił, iż opłata miesięczna
wynosić będzie 10 zł/mieszkańca w przypadku zadeklarowanej selektywnej zbiórki oraz
16 zł/mieszkańca w przypadku braku selektywnej zbiórki. Pierwszy termin płatności, który
mieszkańców będzie obowiązywał do 30 września 2013 r. i obejmuje od okres od 1 lipca
2013 r. do 30 września 2013 r. Każda deklaracja zawiera indywidualny rachunek bankowy
przypisany do nieruchomości. Nadto do pierwszej deklaracji należy złożyć kserokopię
umowy na wywóz odpadów komunalnych do tej pory obowiązującej.
Na pytanie mieszkańca p. Izolda Gajowska wyjaśniła, że na nieruchomość
niezamieszkałą nie trzeba składać deklaracji, zaś wszelkie zmiany dotyczące stanu
zamieszkania nieruchomości należy do 14 dni zgłośnić w formie korekty deklaracji do
Urzędu Gminy. Poinformowała, że opłata jest związana z zamieszkaniem,
a nie z zameldowaniem. Dlatego trzeba zweryfikować liczbę faktycznie zamieszkujących
mieszkańców.
Na pytanie mieszkańca p. Izolda Gajowska wyjaśniła, że nie ma potrzeby wymiany
dotychczas posiadanych koszy na śmieci. Wykonawca w warunkach przetargu zobowiązany
jest do obsługi wszystkich dotychczas posiadanych koszy na śmieci.
Na pytanie mieszkańca p. Izolda Gajowska wyjaśniła, że Gmina odbierała będzie tylko
odpady komunalne powstające na nieruchomości, nie wszystkie odpady niebezpieczne.
Będą zbierane: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady
budowlane, rozbiórkowe i zużyte opony. Pozostałe odpady niebezpieczne należy oddawać do
Zabełkowa do zbiórki punktu odpadów niebezpiecznych prowadzonego przez firmę
EKOLAND. Ustawodawca nie nakłada na Gminę obowiązku odbioru innych odpadów
niebezpiecznych.
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Na pytanie mieszkańca p. Izolda Gajowska wyjaśniła, że jeśli prowadzona jest
działalność gospodarcza – usługi budowlane w miejscu zamieszkania, to taka firma musi
zawrzeć umowę na wywóz odpadów zarówno powstałych w miejscu zarejestrowania
działalności (np. odpady z biura) oraz na wywóz odpadów powstałych u klienta w trakcie
prowadzonych prac budowlanych czy remontowych.
Mieszkaniec zauważył, że niejasne jest składanie deklaracji o zamieszkaniu, kiedy na
stałe zameldowana jest w domu większa ilość osób, ale część czasowo przebywa
np. na studiach czy w pracy za granicą. W odpowiedzi p. Robert Kowalski wyjaśnił,
że deklarację zawsze wypełnia jedna osoba i jest wewnętrzną sprawą kto to robi.
W przypadku czasowego zamieszkiwania domownika poza miejscem zameldowania należy
wypełnić oświadczenie do deklaracji i wtedy nie będzie ona obejmowała tych osób i nie
będzie ponoszona za nie opłata.
Mieszkaniec zapytał, czy za zapłacenie całej opłaty za rok z góry przewidziano jakiś
bonus oraz czy dowożenie odpadów do gminnego punktu zbiórki odpadów będzie wiązało się
z jakimiś dodatkowymi opłatami. P. Robert Kowalski wyjaśnił, iż sposób zapłaty jest
dowolny. Nie przewidziano bonusów za płacenie z góry za dłuższy czas. Jeśli chodzi
o dostarczanie odpadów do punktu w Gorzycach, to nie będzie pobierana żadna opłata,
ale należy to dostarczyć we własnych zakresie.
P. Urszula Lenczyk zapytała skąd wzięła się cena 10 zł/osoby, gdyż jak zauważyła jest
to bardzo dużo. Nadto zwróciła uwagę na ilość odpadów – przecież od lipca nie zacznie
produkować o wiele więcej śmieci niż teraz. W odpowiedzi p. Robert Kowalski powiedział,
że ustawa nie jest sprawiedliwa i nie wszystkich traktuje równo. Po prostu solidarnie
odpowiadamy za wszystkich. Ktoś wygeneruje śmieci mniej, a ktoś więcej i wszystko to jest
w tej opłacie obliczone i uiszczone. Opłata została wyliczona w ten sposób, iż mniej więcej
wyliczono, ile w naszej Gminie będzie to kosztować i podzielono przez liczbę mieszkańców.
Bardzo ważnym założeniem ustawy jest to, że ten system ma się samofinansować.
W przypadku, kiedy Gmina po pierwszym okresie dokona sprawdzenia i wyjdzie, że opłata
jest zbyt wysoka, to trzeba będzie ją obniżyć. W sytuacji gdy opłata kiedy będzie zbyt niska,
trzeba będzie ją podwyższyć. Gmina nie może na systemie zarabiać, ale nie może też do niego
dokładać. Dodatkowo p. Izolda Gajowska wyjaśniła, że na koszty związane
z funkcjonowaniem systemu składają się nie tylko koszty odbierania odpadów, ale także
koszty obsługi administracyjnej systemu, punktu zbiórki odpadów, transportu i innych,
globalnie wyliczonych kosztów.
Mieszkanie zadał pytanie, czy deklaracje będą weryfikowane. W odpowiedzi p. Izolda
Gajowska wyjaśniła, że składający deklarację ma 14 dni na złożenie korekty deklaracji i już
w tym miesiącu, w którym korekta zostanie złożona, wysokość opłaty ulegnie zmianie.
Następnie p. Henryk Wajsman zapytał jak można było wyliczyć opłatę, skoro nie
wiadomo która firma wygra i jakie ona postawi warunki. Zapytał skąd mieszkańcy będą mieli
tyle śmieci, kiedy ktoś ma ekologiczny piec, ogrzewanie gazowe czy kompostownik.
Zauważył, że najlepiej ściągać opłatę z osób, które mają domy, a w blokowiskach może nie
być tak łatwo. Zauważył, że będą to duże koszty na miesiąc. Zapytał również ile osób
zostanie przyjętych w Urzędzie Gminy, czy powstanie specjalna komórka. Bo przecież my
wszyscy za to zapłacimy.
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Następnie p. Grażyna Cichy powiedziała, że od 13 lat ogrzewa dom energią
elektryczną i nie ma grama popiołu. Skąd weźmie te 5 czy 6 koszy, o których była mowa?
Następnie p. Izolda Gajowska wyjaśniła, że niestety, ale wprowadzona został wspólna
odpowiedzialność wszystkich mieszkańców. Powiedziała, że gdyby było tak jak mieszkańcy
się wypowiadają to nie byłoby śmieci w lasach, a są. Powiedziała, że Turza jest chyba
pierwszym sołectwem, w którym jest mowa, że jest mało śmieci. Bo w innych mówi się,
że tych kubłów mieszkańcy mają dużo więcej. Jeśli chodzi o etaty w Urzędzie Gminy to na
dzień dzisiejszy utworzono dwa etaty. Jeden w ochronie środowiska i jeden w podatkach
i opłatach. Nadto do lipca zostanie zatrudniona osoba w gminnym punkcie selektywnej
zbiórki odpadów. Dopiero w późniejszym etapie trzeba będzie zatrudnić komornika, który
będzie prowadził egzekucję. Wyjaśniła, ze to nie jest tak do końca, że firma będzie stawiała
warunki, bo niektóre warunki zastrzeże sobie Gmina. W związku z tym systemem jest wiele
wątpliwości i pytań na które na początku nie ma odpowiedzi.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce p. Krzysztof Małek.
Powiedział, że ustawodawca nałożył na rady gmin obowiązek podjęcia tzw. uchwały
śmieciowej i na sesji listopadowej Rada Gminy Gorzyce taką uchwalę podjęła. Wszyscy radni
są mieszkańcami Gminy i zdawali sobie sprawę, że opłaty które powstaną powinny być
opłatami realnymi i na takim poziomie, który byłby dla mieszkańców do zaakceptowania.
Przedstawił, jakimi kryteriami mógł kierować się samorząd. Niektóre samorządy uchwaliły
opłatę zależną od zużycia wody, co zdaniem p. Małka jest absurdalne. Niektórzy uchwalili
w zależności od powierzchni zamieszkałej. Gmina Gorzyce przyjęła trzeci wariant – opłatę
zależną od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Choć żaden z tych systemów nie jest
do końca sprawiedliwy. Należy zdawać sobie sprawę, że Gmina Gorzyce jest terytorialnie
jedną z największych na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo instalacja, która będzie
przyjmowała nasze odpady znajduje się w Knurowie. Przez Gminę Gorzyce rozstrzygnięcie
przetargu nastąpi dopiero 21 maja 2013 r.
Następnie p. Henryk Wajsman zapytał czy komornik, który będzie zatrudniony został
już wliczony do tej opłaty za odpady komunalne. W odpowiedzi p. Robert Kowalski wyjaśnił,
iż nie zostało to w tej opłacie w ogóle skalkulowane, gdyż taki obowiązek egzekucyjny
pojawił się w nowelizacji do ustawy, już w 2013 r., kiedy stawka opłaty była już ustalona.
Nadto wyjaśnił, iż pracownicy Urzędu Gminy też są mieszkańcami tej Gminy i sami będą te
opłaty ponosić i nikt przecież nie chce się na tym dorobić.
W dalszej kolejności p. Iwona Wajsman zapytała jak określona jest kwota dla firm,
które mają do przetargu przystąpić. P. Izolda Gajowska wyjaśniła, że firma nie będzie
otrzymywała kwoty od mieszkańca, a ustalony będzie ryczałt na całą usługę miesięcznie.
Firma ma podaną specyfikę Gminy i warunki lokalne oraz czego od przedsiębiorcy będzie się
żądało. I na tej podstawie przedsiębiorca ma podać wielkość zryczałtowanej opłaty.
Kryterium będzie w 100% cena. P. Iwona Wajsman dopytywała, czy przetarg daje gwarancję,
że firmy dają jak najbardziej konkurencyjne oferty, żebyśmy jak najmniej płacili.
Mieszkaniec zapytał kto będzie weryfikował, że zbiórka jest selektywna, czy będzie
system kodowania worków. Odpowiedziała p. Izolda Gajowska, że przedsiębiorca będzie
miał obowiązek poinformowania Urzędu Gminy, jeśli w workach będą zmieszane odpady.
I Urząd Gminy będzie prowadził stosowne postępowanie.
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Następnie głos zabrała radna p. Maria Jakubczyk, która poruszyła temat budowy
przedszkola, przedstawiając jak aktualnie wygląda stan faktyczny. Są zmiany w projekcie,
które mają zmniejszyć koszty. Nadto budowa przedszkola w Turzy Śląskiej być może będzie
mogła być sfinansowana ze środków zewnętrznych.
W uzupełnieniu wypowiedzi p. radnej sołtys powiedział, że pierwszy projekt był na
12,5 mln zł, aktualny projekt zamyka się kwotą 7,5 mln zł. I warto walczyć,
by dofinansowanie na to przedszkole było.
Na pytanie mieszkańca p. Izolda Gajowska wyjaśniła, że jeżeli prowadzona jest
działalność gospodarcza w budynku zamieszkałym, to dodatkowo musi być zawarta umowa
na odbiór odpadów powstających w związku z prowadzeniem tej działalności.
Wobec braku dalszych pytań sołtys Joachim Nielaba podziękował wszystkim za
przybycie i zakończył Zebranie Wiejskie.
Załączniki do niniejszego protokołu stanowią:
1) lista mieszkańców biorących udział w Zebraniu Wiejskim,
2) protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej
w Turzy Śląskiej (wraz z kartami do głosowania),
3) pisemna zgoda kandydatki na członka Rady Sołeckiej sołectwa Turza Śląska.
Protokół niniejszy zawiera w swej treści sprawozdanie z realizacji zadań
i gospodarowania środkami finansowymi Sołectwa w roku 2012.

(-)

(-)

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego
Joachim Nielaba

Sekretarz Zebrania Wiejskiego
Dominika Styrnol
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