
Starcza 10.11.2020r.

Protok6f nr 912020

z posiedzenia Komisji Budietu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 09.1L,2020r.

Zgodnie zwyznaczonym terminem, Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy Starcza zebrala siq
w pelnym skladzie na posiedzeniu dnia 09.11.2020r. o godz. 14:30. Uczestniczqcy
w posiedzeniu czlonkowie komisji wedlug listy podpisow na koricu dokumentu.
W posiedzeniu komisji udzial wziqli r6wnie2 pracownicy urzgdu gminy, skarbnik gminy i wojt.

Przewidywany porzqdek obrad itematow Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza:

1. Analiza odbioru odpadow komunalnych w biezqcym roku,
2. Ustalenie warunkow odbioru i stawek oplat pobieranych od mieszkanc6w za odbior

odpad6w komunalnych w roku 2021,
3. Ustalenie stawek podatku od nieruchomo6ci oraz od Srodkow transportowych na rok

2021,
4. Sprawy r62ne.

Ad1.

Przetarg na odbior odpadow z gminy Starcza w 2021 roku odbyty, czas na analizq i ustalenia
, jak bgdziemy realizowa6 to zadanie w roku nastgpnym i z jakimi oplatami od mieszkar'rc6w
za odbior odpad6w. W sprawie odpad6w majq siq wypowiedzie6 mieszkahcy w
kilkudniowych konsultacjach. Radni przeanalizowali ilo6ci, stawki oplat i inne tematy wiq2qce
siq z tegorocznym odbiorem odpad6w komunalnych z naszej gminy. Wigkszo6c zauwa2a
caly czas wysokq iloS6 zabieranych z terenu gminy odpadow. Wida6 to wyra2nie po kwotach
faktur wystawianych za wykonanie tej uslugi.

l lo56 odpadow w 2019 roku 403 tony/12 mies. = 33,58 tony/miesiqc
lloSc odpadow w 2020 roku: 750 tonl12 mies. = 62,50 tony/miesiqc

Skqd taki ponad 86% wzrost ilosci odpadow w tym roku?
Po pierwszym p6lroczu wzrost ilo6ci wynosil ponad 6Qo/o,lerazjest to ju? 86% skqd takie
skoki i pzyrosty ilo6ci odpad6w? Mieszkancy twierdzq, ze iloS6 oddawanych przez nich
odpadow wcale nie jest wiqksza niz w roku poprzednim. Eksperci ifachowcy zbran2y
odpadow komunalnych wypowiadajq siq, ze i lo6c odpadow w ciqgu roku moze wzrosnqc
o 15-2Qo/o, ale nie o 80-100%. Brak w gminie pelnego nadzoru nad zabieranymi z gminy
ilo5ciami wszystkich odpadow powoduje taki niekontrolowany efekt wzrostowy. Wzrost iloSci
odpadow wiqZq sig ze wzrostem kosztow ponoszonych pzez gming a w koncowym efekcie
przez mieszkahcow, kt6zy zato placq. Wiqcej Smieci - wigksze koszty - wiqksze stawki dla
mieszkancow za odbior odpadow komunalnych. Ryczattowy system placenia za odbi6r
odpadow zaczyna siq juz niektorym odbijac czkawkq. Wielu mieszkaric6w mowi o placeniu
za Smieci w systemie wazonym, gdzie ka2dy placi za ilo56 swoich odpadow. Mowiq nie



chcemy aby kto5 placil za nas, 4le te2 nie bgdziemy placi6 za innych, a tym bardziej za
nieistniejqce Smieci.

Wedtug pracownik6w uzgdu gminy, wzrosly koszty obslugi odbioru odpadow komunalnych.
Nikt tego nie neguje, ale wedlug propozycji stawek oplat na 2021 rok wzrost koszt6w ze
strony urzgdu gminy jest znacznie wigkszy niz wzrost koszt6w wywozu odpad6w z terenu
gminy ptzez firmg zewngtznq.

Ad2

W zwiqzku z odbytym pzetargiem na odbior odpad6w komunalnych w gminie Starcza w
2021 roku, znamy firmg, ktora bqdzie realizowac odbior odpadow w roku przyszlym. Wedlug
informacjiw6jta, bqdzie to ta sama firma, kt6ra odbieraNa odpady w tym roku. Firma wygrala
pzetarg z kwotq 820 zlltong odbieranych odpadow z terenu gminy. Wigc w por6wnaniu do
bie2qcego roku mamy wzrost ceny o 9,04o/o. Wojt zaproponowal podstawowe stawki oplat
na rok przyszly w wysokoSci 23,00 zl i 21 ,OO zl dla posiadajqcych kompostowniki. Wzrost
stawek proporcjonalnie do bie2qcego roku wynosilby 24,32% i 27,27o/o.

Wywiqzafa sig buzliwa dyskusja na temat stawek oplatza odbior odpad6w dla
mieszkahcow. CzgSc radnych widzqc tylko 9% wzrost optaty za tong odpadow sugerowalo,
aby stawka dla mieszkancow posiadajqcych kompostowniki, nie byla v'tyZsza od 20 zl.,
natomiast pracownicy urzgdu gminy twierdzili, ze stawka jest za niska w por6wnaniu
z kosztami ponoszonymiprzez gming. Jaka bgdzie stawka -zobaczymy po konsultacjach.

Radni przedyskutowalitemat pzyszlej zmiany oplatza odbior odpadow komunalnych.
Poruszono te2 miqdzy innymi temat odbioru odpad6w wielkogabarytowych i okreSlania
terminu ich odbioru. Zapylano wojta, czy nie mo2e on byc realizowany dwa razy w roku.
Padta odpowiedz, 2e nie ma takiej potzeby.

Ad3.

Wojt zaproponowal delikatny wzrost stawek podatku od nieruchomoSci i budynkow z powodu
tegorocznej okolo 3% inflacji. Niektore z nich wedlug propozycji czlonk6w komisji zostaly
nieco obnizone w stosunku do propozycji w6jta. Wzrost stawek jest bardzo niewielki.
Stawka podatku od grunt6w dla rolnikow pozostala na poziomie roku ubieglego.

Komisja pzedyskutowata wysoko5ci poszczeg6lnych stawek. Zasugerowano le2, z powodu
tegorocznej pandemii Korona wirusa, pozostawienie ich na poziomie roku poprzedniego, co
nie zostalo zaakceptowane.

Podobnie wyglqda sprawa stawek podatku od Srodkow transportowych. Delikatny wzrost
stawek zostal zaakceptowany przez radnych.

WysokoSci poszczegolnych stawek i informacjq ich dotyczqcq mozna znale26, w urzgdzie
gminy w przygotowanych obecnie projektach uchwal, a potem w uchwalach Rady Gminy.



Ad4.

W sprawach roznych poruszono temat programu usuwania azbestu z terenu gminy Starcza.
Mieszkaf cy skar2q sig na problemy w zalatwianiu spraw zwiqzanych z realizaqq projektu
i na znaczne opo2nienie jego realizacji w stosunku do zapowiedzianego terminu
podawanego podczas zglaszania sig do projektu.

Na komisji radni zapoznali siq z pismami i dokumentami na biezqco wplywajqcymi do
naszego urzqdu.

Przedstawiony zostal czlonkom komisji protokol poprzedniego posiedzenia Komisji Budzetu
i Rozwoju Gminy Starcza.

Wyczerpane zostaly tematy pozqdku obrad komisji i przewodniczqcy zakohczyl jej
posiedzenie.

Podpisy czlonk6w komisji:

Sirek Zbigniew

Wawrzkow Beata

Miglus Janina

\Nawrzyhczak Maryla

Markowska Mariola


