
. Protokol

zposiedzenia Komisji Rady Gminy Starczaw dniu 21.05-2019r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad-

2. Wybor przewodniczqcego posiedzenia.

3. Omowienie projekt6w uchwal: w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawie okreslenia terminu,

czgstotliwoSci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

4. Sprawy rolne.

Ad 1. posiedzenie Komisji Rady Gminy Starcza w dniu 21.05.2019r. odbywalo sig przy

obecnosci 13 radnych, w spotkaniu uczestniczytw6jtoraz Sekretarz Gminy Starcza'

Ad 2 . Przewodni cz?tcym posiedzenia wybrano Radnq Janing Miglus '

Ad 3. Dyskusjg nad w/w projektami uchwal poprzedzila informacja wojta Gminy

Starcza,iz w dniu 16 maja przed S4dem Rejonowym w Czpstochowie VIII Wydzial

Gospodarczy podpisal ugodg z "Ochrona Srodowiska" spolka zograniczona

odpowiedzialnoSci4 z siedzibq w Kamienicy Polskiej '

Ijgoda ta dotyczy podwyzszenia wynagrodzenia ryczahowego wskazanego w umowie

z dniao8 lutego 2018r. na kwotg 15.700,00 zl miesiEcznie

( w IX 2018r. nastqpily du2epodwyzki na wysypiskach smieci' oplaty recyclingowa'

marszalkowska i szerg innych wptynelo na drastyczf,ry wzrost cen odbioru odpadow)'

od dnia 01 kwietnia wynagrodzenie dla "ochrona srodowiska" za swiadczenie ustug

pt: "Odbi6r i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci

na terenie Gminy starcza" wynosi6 bpdzie 34.500,0021brutto miesigcznie'

Zawarcietel ugody poci4ga za sob4konieczno5d podwyLszeniastawki oplaty zawywoz

Smieci. Sugeruje sig, ze wynosic powinna ona 14,0021miesigcznie od jednego

rnieszkanca.
skierowano pytani e: czympodyktowane bylo zawarcie tej ugody' skoro umowa

zawartaz "ochronq Srodowiska" obowi4quje do 31 grudnia 2019r'?

"Ochrona Srodowiska" nie wywi4rywala siQ z zawafich w umowie poprzetargowej

czynnoSci, a mianowicie nie wywo zllanabieZ4co Smieci wielkogabarytowych

skladowanych przy Gminnej oczy szczzrnisciekow. Zatrudniono firmp "Paver", ktora

usungla czqsciowo wlw odpady, a koszty wywozu zostaty potr4cone firmie "Ochrona

srodowiska", kt6ra juz od jakiegos czasu wystawiala faktury nawyasze lcrvoty niz



opiewala zawartaO8 lutego 2018i. umowa . W zwiazku z powyZszym powstala

zaleglol( ( na chwilp obecn4wynosi ona 23.000,0021) i frma "Ochrona Srodowiska"

wypowiedziata Swiadczenie uslug Gminie Starcza z dniem 10 maja 2019r. Nie odebrala

odpadow komunalnych z miejscowoSci tr ysiec w wyzlaczonym terminie

i poinformowala o zalegloSci oraz zerwaniu umowy na gminnych tablicach ogloszerl.

Do Urzpdu Gminy pismo o rozirEzaniu umowy dotarlo d.oga elektroniczr4 w dniu

13 maja 2019r.

Rozestano zapytania ofertowe i uzyskano nastgpujqce oferty:

1. Remondis 43.808,00 zl brutto

2. Paver 47.000,00 zl brutto

45.000,00 zl brutto bez Pojemnikow
3. Eko-System 35.120,00 zl brutto

4. Coner ("Ochrona Srodowiska" po zmianie nazwy) 38.000,00zlneIto

podczas rozrnowy z wlaScicielem firmy "Ochrona Srodowiska" Urz4d Gminy

zaproponowal 25.000,0021 miesigc zrrie, propozycj a zostala odrzucona i ostatecznie

przystano na kwotg 34.500,0021 brutto-

Radni pozyskali takhe informacj g,i2w umowie zawarlej zfirm4"Ochtona

Srodowiska" nie obowoq,4rwal okres wypowiedzenia poniewaz jest to umowa na czas

okreslony, nie mozt a zawrzec r6wniez aneksu do w/w umowy ze wzglgdu na

zzgrozene Aamania dyscypliny buclzetowej, a jednoczesnie Kodeks Cywilny pozwalal

zerwacfirmie umowg zlJrzpdem Gminy Stlr:cz4 gdyzwykonywanie uslugi odbioru

odpadow komunalny ch zakwotg 15.700,00 zl miesigc zlrie grozilo jej bankructwern.

Radni Gminy Starcza nie byli wczesniej poinformowani o zawartym porozumieniu,

jak rownieZ o planowanej ugodzie zawartej w dniu 16 maja 2019r. zftrmq"Ochrona

Srodowiska". Maj4 Swiadomo 3t,2e nat4pil wzrost Gen wywozu odpad6w komunalnych,

ale nie bylo poparcia na zawieranie ugody zfirmqokt6ra nie dopehrila swoich

obowiq.zk6w, a wrQcz win4 obatczylaUrz4d Gminy'

Stanowisko Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji w dniu 2l maja 2019r. jest

nastgpuj4ce:
w wyniku rozvtiqzania umowy przezfirmQ "Ochrona Srodowiska" powinien

zostaf ogloszony nowy przetar g, Ltory pozwoli wyloni6 wykonawca rzetelne go

i dysponuj4cego odpowiednim sprzgtem-

nie wyrazajEzgody na oplatE w wysoko(;ci l4,00zl miesigcznie od jednego

mieszkai ca za odbi6r odpadow segregowanych'

propozycje radnych to l0,50zl odjednego mieszkancazaodbior odpadow

segregowanych i22,002t od jednego mieszkairca zaodbi6r odpadow

znieszanych.

nie zglaszaj4uwag co do okreSlenia terminu, czgstotliwoSci i trybu uiszczania

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi'



W6jt Gminy p.Wieslaw Szymczyk przystal na propozycje stawek, kt6re ustalila Rada

Gminy Starcza.

Ad 4. W sprawach ro2nych Pan W6jt potwierdzil fakt zakupienia dla miejscowoSci

Starcza i Rudnik Maty kontener6w na odpady I wchwili obecnej wszyscy mieszkancy

bedqkorzystac z kontenerow gminnych, a to pozwoli na negocjowanie cen przy

kolejnym przetargt.

Radny Zbigniew Sirek zglosil uwagi do rozkladu judy bus6w "IJni- Metal"' co mialo

zosta| przeanalizowane i zaowocowa6 podjqciem odpowiednich krokow.

Na tym posiedzenie Komisji zakofczono'
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