
Protokol z 1l posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji

odbytego dnia 09.11 .2020 r.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZEN IA

t. Otwarcia posiedzenia i stwierdzenie prawomocno6ci, przyjqcie

obrad.

2. Przyjgcie protokolu z poprzedniego posiedzenia.

3. Analiza stawek podatkowych na 2021r. oraz stawek oplat za

gospodarowanie odpadami na 2021r.

4. Sprawy rohne.

KOMISJA W SKI.ADZIE

r. MaNgorzata Dukat - nieobecna

z. Sylwia Jaksik-Szyja

3. Danuta Szyja

4. Henryk Zak

Ad.1. Wiceprzewodniczqca Komisji otworzyla posiedzenie i przywitata

zebranych czlonk6w Komisji, W6jta, Skarbnika ipracownika Urzgdu

Gminy. W dalszej czg5ci przedstawiono porzqdek posiedzenia, ktory

poddano pod glosowanie. Komisja trzema glosami ,zd" przyjqla

proponowany porzqdek.



4d.2. Przyjgcie protokolu z popzedniego posiedzenia. Czlonkowie nie

wnie6li zadnych uwag do protokolu itrzema glosami,,za" przyjgli Protokol
nr 912020 r.

Ad.3. Przystqpiono do analiztl stawek podatkowych oraz stawek oplatza

gospodarowanie odpadami. Skarbnik Gminy wypowiedztala sig na temat

oplat za gospodarowanie odpadami na 2021 r. Natomiast pracownik

Urzgdu Gminy przedstawita szczeg6lowq analizg kosztow odbioru

i zagospodarowania odpadow komunalnych od wNa6cicieli

nieruchomoSci. ,,W zwiqzku ze wzrostem kosztow wywozu odpad6w

trzeba w miarg uaktualni6 stawki" - skomentowala Pani Skarbnik, co

wiqze sig z podwyzszeniem optaty zav,rywoz Smieci.

Sugerowana propozycja to:

- dla os6b zwolnionych z BIO - 21,00 zl

- dla os6b posiadajqcych BIO - 23,00 zl

- dla os6b nie segregujqcych odpady - 46,00 zN

W dalszej czg6ci Wojt poinformowal, 2e po otwarciu przetargu

najkorzystniejszq ofertq zloZyla dotychczasowa firma EKO-SYSTEM BIS

Sp.z o.o.z Konopisk.

a. 820 zt brutto/t - odpady segregowane

b. 778 zt brutto/t - odpady niesegregowane zmieszane

Komisja zapoznaNa sig z informacjami przedstawionymi przez

Skarbnika, W6jta oraz pracownika Urzgdu Gminy. Czlonkowie komisji

podjgli dyskusjg na temat proponowanych oplat, kt6re budzily pewne

obawy i zastrze2enia Radnych. Nastqpnie stawki podatkowe na 2021 rok

omowil Wojt Gminy. Propozycja W6jta to nieznaczny wzrost nowych



stawek podatkowych. Nie przekraczajq one maksymalnych stawek na

2021 rok ogloszonych 30 lipca 2020 roku w Monitorze Polskim.

Czlonkowie Komisji przychylili sig do stawek proponowanych przez

W6jta.

Ad.4. Wojt wyszedl z propozycjq nowego przewo2nika. Z informacji

W6jta wynika, 2e nowy przewoznik, kt6ry przejmie komunikacjg po UNI-

METALU na trasie Czgstochowa - Tarnowskie G6ry i Czgstochowa -

Starcza. Nowa firma, ktora bgdzie Swiadczyc uslugi dla Gminy bqdzie

pobiera6 oplatg za przejechany kilometr, do ktorego bgdzie doplacala

Gmina. W6jt w najblizszym czasie ustali zfirm4 stawki. Nastqpnie Wojt

poinformowal, 2e zostala wyloniona firma, ktora wykona nowy dach na

o5rodku zdrowia. Firma ta w ubieglych latach wykonala

termomodernizacje w naszej Gminie.

Po wyczerpaniu tematow zakonczono Posiedzenie Komisji.

MaNgorzata Dukat

nieobecna

Danuta Szyja
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Sylwia Jaksik- Szyja
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