
Protok6l
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, W.niosk6w i Petycji

Rady Gminy Starcza w dniu 27.07 .2020r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno5ci obrad.

2. Wypracowanie wsp6lnego stanowiska Komisji w spmwie proporycji wysoko$ci stawki

opt aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Rady Gminy Starcza w dniu 27.A7.2A.19r. odbywalo sig pr4y obecnolci 12
radnych, w spotkaniu uczestniczyt W6jt, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy Starcza i zostalo zwolane
w rwi4dru z koniecanoSci4 podwyzfti za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyz zaplanowane
Srodki s4 niewys arczaj4ce.

Skarbnik Gminy przedstawila obecn4 sytuacjE finansow4 dotyczqc4gospodarowania odpadami
komunalnymi:
Przypis nalezroSci od mieszkafc6rr na caly rok 2020wynosi- 345 754,14 zl, nealizowanedochody
stanowi4 kwotg- 154 515,93 zl. Dochody, k6re powinny urptynad do korica roku wedfug obowi4zuj4cych
skladek to kwota- l9l238,21 rt,naleiry wnql pod uwagg, izwe wplywach od mieszkafc6w caly czas
powstaj4 zaleglo5ci.

Zwyliczen,kt6re szczegolowo przedstawia Zat4czntkNr 1, wynika, 2e jeinhkoszt uslugi
zagospodarowania odpad6w komunalnych bgdzie w5mosil miesigcznie ok.45 000,00 zlto w budZecie
zabralcrie 165 176,92 zl.

Przy uvngJgdnieniu wsrystkich koszt6w, k$6re ksztafnrja sig na poziomie 53 552,75 zl miesigcznie to
braki za,4 miestEce ( IX, X, )O, )OI) wynios42l6 493,42 A. Zatemstawka oplafy od jednego mieszkarica,
na dziefiposiedzenia powinna wynosid 3l,lt A.

Proporycja W6jta oscyluje w granicy 20,00 zN.Urz4dGminy nie moZe ryskiwa6 na oplatach za odbi6r
odpad6w komunalnych, moZe jednak czgSciowo doplacad,

Dyskusjg rozpoczgto od problemu wagi odpad6w wykazrywanej przez obecnego odbiorca EKO-
SYSTEM BIS, kt6ra zraczrie wzrosla od poprzedniego roku. W tej kwestii W6jt Gminy poinformowal,
rZpoprzednie firmy nie wykarywaly faktyczrej wagi (nie wsrystkie odpady trafraly na wysypisko) gdyz
oplaty byly ryczaltowe, w chwili obecnej oplaty dotyczqkazdej tony iw5mosz4752,00ztr/tona.

Nie moZemy egzekrrowad od odbiorcy waZenia samochodu z odpadami, poniewaZ nie matakiego
zapisu w regulaminie i na wystosowan4 proSbg Urtqd Gminy ofrrymal pisemn4 odpowiedz od
wykonawcy. Pracownik Urzgdu Gminy zostal jednorazowo oddelegowany do sprawdzenia wagi. Nie
stwierdzil niezgodno$ci,

Wnioskowano r6wniei aby waleimid wysoko$6 oplat dla mieszkafc6w od tego cry oddaj4 popi6l,
czy zagospodarowuj4 go we wlasnym zakresie, a glSwnie dla tych, kt6t y maj4 ogrzewanie gazowe.
Jest mozliwe jedynie enie ulgi dla gospodarstw kompostuj qcych bioodpady - Jeheli chodzi
o popiol to nie jest to wedfug Urzgdu Gminy moZliwe do wyegzekwowania.

Radni podjgti r6wnieZ dyskusjg dotycz.4cqkrryestii nowego przetargu nazagospodarowanie odpad6w
komunalnych, l<t6ry bgdzie ogloszony w kofc6wce roku biez4cego. Kwestiaregulaminu powinna byd
skonsultowna zradnymi, aby zawieral wsrystkie wnioskowane zapisy i chronil mieszftaric6w przed



kolejnymi podwyzkami, a budZet przed niepotrzebnym, obci4zeniern z t5rtufu doptat.
Pani Sekretarz przedstawila r6wnie2 pismo skierowane do Urzgdu Gminy qzBaEKO-SYSTEM BIS,

w kt6rym zawarta jestproSba o l0Vopodwyz,kg oplaty od 1 tony odpad6w. Radni nie wyrazajqzgody na
podwyzkg.

Ad2.
Stanowisko Radnych obecnych na posie&eniu Komisji w dniu 27 "A7 .2l}Or.jest nastgpuj4ce:

pod glosowanie poddano dwie proporycje stawek:
I. 18,50 zI odosoby, zaodpady zbierane i odbierane w spos6b setekfywny, ze zriik4

2,00 zt od osoby dla gospo{arstw kompostujacych bioodpady.
37,0A d odosoby, zaodpady zbierane i odbierane w spos6b nieselektywny.

II. 18,00 zl od osoby, za odpady zbierane i odbierane w spos6b selektywny, z-e zrtiik1
3,00 il od osoby dla gospodarstw kompostujacych bioodpady.
37,0A zl od osoby, za adpady zbierane i odbierane w spos6b nieselektywny.

9 radnych poparlo I propozycjg, 3 radnych poparlo tr propozycjg. Nie bylo glos6w wstrzrymuj4cych sig.

nie zglaszono uwag co do okreslenia termimr, czgstotliwo$ci i trybu uiszczania oplay za
gospodarowanie odpadarni komunalnymi,
w regulaminie opracour5 vanym na potrzeby nowego przntarga konieczre jest zawarcie zapisu
o waZeniu samochodu zbiemj4cego odpady nie fylko na wysypisku, ale r6wnieZ na terenie gminy.
podanie radnym do wgl4du prrygotowanego regulaminu

W zwrqzlnrr z zakof rczenrem dyskusj i posiedzenie zakoriczono.

Komisja Rewiz,yjna: Obecni-4 Nieobecni-l

h
Kaminski Z&nslaw- VbP
Kuziorowicz Wanda- l,l(uu"*u u;,
Liszczyk Agnieszka- *VL-y?,
MUSik KtzySrtOf- ("i*0.*], w zrvi4zku zuczestnicrwem w zabezpieczaniu miejscawypadku)

Trela Wojciech qlLb

Nieobecni- 0

Dukat Malgorzata-
Jaksik-Szyja Sylwia-
Sryju Danuta-
ZakHenryk-

?44 unfypruk
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Tabela Nr 1- Dochodv
Wyliczenie
nale2noSci i
zrealizowany
ch dochod6w

Przypis nale2no6ci od mieskanc6w na caly rok
2020

Zrcalizowane
dochody

Przypis bieZqcy {wyticzeaie na
podsbwie obowigujqeych sbwek ile
mieszkadcy pouinni wpl*i6 za Srnieci za
2B2Ar.

336.779,00Wplaty
bieZqce

169.973,83

zwigkszenia ZalegloSciza okres popzedni (z B.o.
za 2019r)

+13.038,94Wptaty
zaleobSci

+ 7.872,7A

zmniejszenia
Nadplaty za okres poprzedni
f z B.O. za 2O19r)

-14234

Zafeg*oSci (korekta deklaracji za 2O19
rok)

-126,00

Odpidy biezqce (korekta deklaracji
za2A2O rak\

-3.795,50 a,vroty -11,60

Razem n w.754,74 H '154.515.93

Jo,l g cL/'-'l< lYv /L

' Dochody, kt6re pourinny uplynq6 do kofca roku wedug obowiqZuiqcych stawek stanowiq
kwotg 191.238,21d. Niemniej jednak (na podstawie analizy z lat poprzednich) nalezy ptzyjq6,
i2zralizowane docfrody bedq ni2sze o kwotg nowo poutstatych zalegto6ci.

30O98&25: 6 miesiqry = 50-154,70 + koszt rniesiqczny zatrudnienia 1 prac- 3-388,052t = 53.552,752i
Opfata rniesiqczna ; 53-552,7521: 2.526 = 20"393,28
Przewidziane braki w budiecie

(S 4300 - pozostale ustugi -3gL.222,O0, wykonanie (za 5 miesiqcy) 286.398,922f, Pozostato
104.823,0821, czyli je2eli zafoiymy i2 koszt ustugi bqdzie miesiqcznie wynosid -45 

,00O002i
( tj. 45.000,O0zix 6 = 27O.OOOO0zi) to braknie - {27O.0Og,OOzl - 1O4-823,082t = 165.176"92zl}

Natomiast przy uvuzglqdnieniu wszystkich koszt6w na poziomie 53.552,7521, to plan w
budiecie gminy powinien stanowid kwotq (53.552,75x 6 m-cy ) = 321.3L6,5O2t, czyli
3 21.3 16,502t- !O4.823,0821 = 216.493,422t

Braki na 4 miesiqce; ( lX. X, Xl, XIU 2];6.493,4221 :4 = 54.123,3621; 2626os6b = - ZO-GLzl
Stawka na dzieri dzisiejszy 14502t +2O,6Lzl = 31,1121

Tabela nr 2 -llfydatki
Koszty
za okres

Usftrgi zawym6z
odoad6w f5miecil

Pozostale koszty

x*l2s1g
Ochrcna
Sradowiska

28.S59,24 fakttrrq za grtrdzieri 2tlt9r. uregulewans w rn-s$
stvcaniu 2B2Or.

v202a 46.278,08 XX XX

ul2a20
Et\tFr!t=fl

u.391,4
Tablica i naklejkina PSZOK
Uslugi pocdowe
Kosztv ooborcrr s karboweoo

381,30
510,00
26.84

ilu20.24 41.660,80 Zestaw komputerowv 3.717,00
tvt2020 45,300.4t! Umqra decenie (brutto) 2.682,89
vfta20 45.150,08Zakup pojemnikow na Smieci

umo\lrEl zlecenie
1.499,96
2.893.12

vll2020 44.668,80 Koszty poborcy skarbowego
Umonara zlecenie fbrutto)

.?2,33
2_856_OO

Suma 257-439,68 14589-33
Razem koszty 28S,398,92 14.589,33
Razem 3$$.$88.25

Licrba r*ieszkatic6E!, cieta u. ewidencii do osiatv za Srnieci - 2,625 cs6b


