
Protok6l

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji

Rady Gminy Starcza w dniu 27.07.2020r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawornocno6ci obrad.

2. Wypracowanie wsp6lnego stanowiska Komisji w sprawie propoz,ycji wysoko$ci stawki

opl aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Rady Gminy Starcza w dniu 27 "t7 -zfrt9r. odbywalo sig przy cbecno$ci 12
radnych, w spotkaniu uczesfiriczyl W6jt, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy Starcza i zostalo zwolane
w zrviqzku z koniecuro5ci4 podwyZki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyZ zaplanowane
Srodki s4 niewysarc zaj4ce.

Skarbnik Gminy przedstawila obecn4 sytuacjE finansow4 dosczqcq gospodarowania odpadami
komunalnymi:
Przypis naleZnoSci od mieszkaric6w na caty rok 2020 wynosi- 345 754,14 rt,nealizowane dochody
stanowi4 kwotg- 154 515,93 zl. Dochody, k6re powinny wptyn46 do koricaroku wedlug obowi4zuj4cych
skladek to kwota- 191 238,21 rt, naleiry wzi44 pod uwagE, ilwe wptywach od mieszkafic6w caly czas
powstaj4 zaleglo$ci.

Zwyliczett, kc6re szczeg6lowo przedstawia Zal1cznik Nr 1, wynika 2n jeLeh koszt ustugi
zagospodarowania odpad6w kormrnalnych bgdzie wynosil miesigcznie ok.45 000,00 zlto w budzecie
zabral<nie 165 176,92 zl.

Przy uwzglgdnieniu wsrystkich koszt6w, ktdre ksztaltujq siE na poziomie 53 552,75 zl miesigcznie to
braki za 4 miesi4ce ( IX, X, X[, )iII) wynios4 216 493,42 zt. Zatem stawka oplaty od jednego mieszkarica,
nadziehposiedzenia powinna wynosid 3l,ll zt.

Propozycja rfr/6jta oscyluje w granicy 20,00 zLUr4d Gminy nie moZe ryskiwad na oplatach za odbi6r
odpad6w komunalnych, moZe jednak czg5ciowo doplacad.

Dyskusjg rozpoczqto od problemu wagi odpad6w wykazywanej przezobecnego odbiorca EKO-
SYSTEM BIS, kt6ra zrtaczrie wzrosla od popmedniego roku. W tej kwestii W6jt Gminy poinformowal,
iz poprzednie firmy nie wykazywaty faktycznej wagi (nie wszystkie odpady trafraly na wysypisko) gdy2
oplaty byly ryczaltowe, w chwili obecnej oplaty dotyczE kahdq tony iwynosz4712,OAzll tana.

Nie moZemy egzekwowai od odbiorcy waZenia samochodu z odpadami, poniewaZ nie ma takiego
zapisu w regularninie i na wystosowanq pro$bg llrz4dGminy otrrymal pisemn4 odpowiedZ od
wykonawcy. Pracownik Urzgdu Gminy zostal jednoruowc oddelegowany do sprawdzenia wagi. Nie
stwierdzil niezgodno$ci.

Wnioskowano r6wnie! aby vzaleinid wysoko$i oplat dlamieszkafc6w odtego czy oddaj4popi6l,
czy zagospodarowuj4 go we wlasnym zakresie, a gldwnie dlatych, ktbrzy majE ogrzewanie gazowe.
Jest mozliwe jedynie wprowadzenie ulgi dla gospodarsfw kompostuj4cych bioodpady. Jezeli chodzi
o popiol to nie jest to wedlug Urzgdu Gminy mo2liwe do wyegzekrvowania.

Radni podjgli r6wniei dyskusjg dotycz4c1kwestii nowego przetargu na zagospodarowanie odpad6w
komunalnych, kt6ry bgdzie ogloszony w ktnic5wce roku bieZ4cego. Kwestia'regulaminu powinna byd
skonsultowna z radnymi, &y zawieral wszystkie wnioskowane zapisy i chronit mies*alic6w przed



kolejnymi podwy*ami, a bud'Zet przed niepotrzebn5nn obci4zeniem z {rtulu doptat.
Pani Sekretarz przedstawila r6wnie2 pismo skierowane do Urzgdu Gnniny prz;ezEKGSYSTEM BIS,

w kt6rym zawarta jest pro$ba o l0YopodwyzkE oplaty od 1 tony odpad6w. Radni nie wyrazaj4zgody na
podwyzkg.

Ad2.
Stanowisko Radnych obecnych na posiedieniu Komisji w dniu 27 .07 .}}}Or.jest nastgpuj4ce:

pod glosowanie poddano dwie propozycje stawek:
I. 18,50 ztr ad osoby, zaodpady zbierane i odbierane w sposdb selektyv*ny, ze wrjrik1

2,AA rt od osoby dla gospodarshr kompos&rjacych bioodpady. .
37,A0 z, d osoby, za odpady zbierane i odbierane w spos6b nieselektyvrny.

II. 18,00 rtodosoby, zaadpady zbieraneiodbieranewspos6bselektywny,zenn2k4
3,00 zl od osoby dla gospodarstw kompostujacych bioodpady.
37,00 zt sd osoby, za odpady zbierane i odbierane w spos6b nieselektyv,.ny.

9 radnych poparlo I propozycjg, 3 radnych poparlo II propozycjg. Nie bylo glos6w wstrrymuj4cych sig.

nie zglaszono uwag co do cil<reSlenia terminu, czgstotliwo$ci i trybu uiszczania optaty za
gospodarowanie odpadami kornunalnymi.
w regularuinie opracowywanym na potrzeby nowego przetztga konieczne jest zawarcie zapisu
o waZeniu samochodu zbieruj4cego odpady nie tylko na wys5rpisku, ale rdwniei na terenie gminy.
podanie radnym do wgl4du przygotowanego regulaminu.

W zwi4zku z zakofrczeniem dyskusj i posiedzenie zakoriczono.

Komisja Rewizyjna: Obecni-4 Nieobecni-l

A
Kamiriski Zdnstaw- Vyy
Kuziorowicz Wanda- f,l{,r^u"wo riq
Liszczyk Agni eszk a- foV,-,yx,
MuSik KrzySztOf- (nieonecn) w zwi4zku z uczestnictwem w zabezpieczaniu miejsca wypadku)

Trela Wojciech- qiLl-

Komisja Skarg, Wniosk6w i Pefcji: Obesri- 4 Nieobecni- 0

Dukat Malgorzat* ALu"af flbf,rcr,t*n
Jaksik-Szyja SylwiB- lCua,nt, 

- (yl"

sryiuDanuta- 
ffi- 

brJL lL
Zak Henryk- [l\r



ahela Nr 1-
Wiliczenie
naletno€ci i
zrcalizowany
cfi dochodow

Przypis naleinq*ci od mieskafrcfin na ety rok
2020

Zrcalieowane
dmhodv

Przypis bie2qcy {wytic;erie na
poCsAuA obowiq4jqeych starek ile
miesdtalicy p*tx*nnl ue*acee ae *rnFci za
2020r.

336.779,00Wpiaty
bietqce

169.973,83

zwigkszenia Zalegto$ci za okres poprzedni { z B.o.
za 2019r)

+13.038,94Wplaty
zaleqb6ci

+7.872,70

zrnniejszenia
Nadplaty za okres poprzedni
{ z B.O. za 2O19r}

-14234

ZalegioSci (korekta deklaracji a 2019
rok) ;

-126,0C

Odpisy bie2qce (korekta deklaragi
a 2020 rok)

-3.795,50 arroty -11,60

Razem n 345.754.14 n 154.515.93

Zbf q rz^:l< [Y* L

Dochody, kt6re pwinny wplynqd do ko6ca raku wedlug obowigujqcych stawek stanowiq
kwotg 191.238,21d. Niemniej jednak {na pod$avie analizy z lat poprzednich) naleiy ptzyjqe,
i2 zrealizowane dochody b?dq niisze o kwotg no$ro powstatyctr zaleg*aici.

Lic*a miEszkat1c6s, uieta w ewidFncii do op*atv za 6$ieci -:.GtS csdb
300.988,25: 5 miesiqry = 50.164,70 + koszt miesiqczny zatrudnienia 1 prac. 3.388,O52f = 53.552,75ai
Optata miesiqczna ; 53.552,75 zl: 2.626 = 20.393,28
Przewidziane braki w budiecie

t9 +g00 - pozostate ustugi - 3gL.222,W,wykonanie {za 5 miesiqcy) 286.39 8,922t, Pozostato
104.823,082t, czylijeieli zalotymy ii koszt usfugi bqdzie miesiqcznie wynosif -45 ,O0O,OOzt
{ tj. 45.000,0021x 5 = 27o.ofr},ooz|} to braknie - {27o.oo0,0ozl - 1o4"823,ogzf = 165.175.g22f}

Natomiast przy uwzglqdnieniu wszystkich kosztdw na poziomie 53,552,7521, to plan w
budiecie gminy powinien stanowif kwotq {53.552,75x 6 m-cy } = 321.316,502t, czyli
321..3l6,50zt- 104.823,082f = 2L6.493,4221

Brakina4miesi4ce;(lx,x,xl,xU 216.493,422f :4=54.123,3821;2626os6b=-20.6121
Stawka na dziefi dzisiejszy lO,s0zf + 20, 61zl = 31,1121

Tabela nr 2
Koszty
za okes

Uslugi tawywftz
odpad6w{Smiecil

Pozostale kosz$

xillzslg
Ochrana
*rcdowiska

28.S59,!4 -Fakturg za gr*dale* 2$19r. uregulawan* w m-s{r
stvczniu 20?Sr.

v2Q2A 46.278.48 xx xx

ul2aza
EnLF.)rgltH

34.381,44
Tablica i naklejki na PSZOK
Uslugipocztowe
Kosztv poborcv skarbovueoo

381,30
510,00
26.84

iluzs,zo 41.660.80 Zestaw komputerorvy 3.717,00
Nno20 45.300.48 Umoua zleenie {brutto} 2.682,88
vfta28 45.150,08Zakup poiemnik6w na Smieci

umo$ra zlecenie
1.499,86
2.893.12

vlftoza 44.669,90 Koszty poborcy skarbovrego
Umona zleenie fbnrtto)

22,33
2.856.00

Suma 25?.439,S8 14.5S9.33
Razem koszty 286,398.92 14.539,33
Razem 3$$.$SS,25


