Protokół nr 11/2020
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 20 stycznia 2020 roku
Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 10 00 przewodniczący Komisji p. Stanisław Janiak
stwierdzając, że na 5 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 5, co stanowi quorum,
przy którym Komisja może obradować.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Mirosław Balicki – pracownik Urzędu
Jolanta Kryszak – pracownik Urzędu
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Tematyka posiedzenia :
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji zapyta, ile w ciągu roku wystawianych jest
upomnień?
Jolanta Kryszak, pracownik Urzędu odpowiedziała, że w 2019 r. było wystawionych 671
upomnień na kwotę 48.054,34 zł. Co dwa miesiące są wystawiane upomnienia.
Część z osób, które otrzymują upomnienia dokonują zaraz wpłat. Jest też kilka osób, które nie
odbierają upomnień ani dostarczanych przez gońca, ani przez listonosza, cym wydłużają
proces ściągalności. .
Tytułów wykonawczych wystawiono 217 szt na kwotę 24.656,30 zł.
Od niektórych osób zaległości są od kilku lat i nie można ich ściągnąć bo nie ma z czego.
W w niektórych przypadkach urząd skarbowy ściąga, ale są to zazwyczaj niewielkie kwoty.
Na koniec 2019 r. zadłużenie z tytułu opłaty za odpady wynosiło 73.962,12 zł.
Gmina wysyła upomnienia, tytuły wykonawcze, ponosi koszty, a wpłat nie ma.
Piotr Pilarski, radny stwierdził, że po podwyżce opłaty zadłużenie będzie większe, bo ci co do
tej pory nie płacili nadal nie będą płacić.
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że sołtysi nie mogą udzielić pomocy w ściągalności
opłaty za odpady, bo nie wiedzą kto nie płaci tej opłaty?
Jolanta Kryszak, pracownik Urzędu odpowiedziała, że takich informacji nie można udzielać.
Monika Łakoma, radna poruszyła temat ilości osób zgłoszonych w deklaracjach. Jeżeli
w danym gospodarstwie jest zameldowanych więcej osób niż podano w deklaracji, to powinni
wskazać gdzie opłacają opłatę za odpady pozostałe osoby (przedstawić zaświadczenie gdzie
taką opłatę opłacają).
Osoby pracujące w delegacji albo powinny opłacą opłatę tam gdzie pracują, albo opłacać
w miejscu stałego zamieszkania.
Zaproponowała, aby pracownik urzędu chodził po terenie, do osób które nie płacą.
Piotr Pilarski, radny stwierdził, że może lepiej byłoby zlecić jakiejś firmie windykacyjnej
ściągalność zadłużenia.
W większości zadłużenie generują osoby, które nie są wstanie uregulować zadłużenia i płacić
na bieżąco należność.

1

Mieczysław Podlewski, radny zaproponował opłatę za odpady 20 zł od osoby, ulga za
korzystanie z kompostownika - 2 zł od osoby.
Monika Łakoma, radna powiedziała, że na terenie wiejskim jest możliwość zmobilizowania
mieszkańców, aby na każdej posesji kompostownik był i samochód po odpady bio na teren
zawarciański nie będzie musiał jechać.
Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji powiedział, że na terenie wiejskim odpadów bio
jest mało. W m. Zapowiednia tylko dwie posesje mają odpady bio.
Henryk Pyrzyk, radny wypowiedział się za ulgą z tytułu kompostownika w wysokości 1 zł od
osoby.
Radni Stanisław Janiak i Monika Łakoma stwierdzili, że mieszkańcom nie będzie się opłaciło
zrobić kompostownik przy uldze w wysokości 1 zł od osoby. Gdy ulga będzie wynosiła 2 zł
od osoby, to będzie bardziej przekonywujące.
Piotr Pilarski, radny stwierdził, że nowelizacja ustawy zobowiązuje mieszkańców do
segregowania odpadów, a co będzie w sytuacji, gdy ktoś nie będzie ich segregował?
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu odpowiedział, że sprawdzania, czy odpady są
posegregowane będzie dokonywała firma odbierająca odpady. Jeżeli zostanie stwierdzone, że
ktoś nie segreguje odpadów, to przez okres 6 miesięcy będzie musiał płacić podwójną stawkę.
Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:
opłata za odpady 20 zł od osoby, ulga za korzystanie z kompostownika - 2 zł od osoby.
Za powyższą propozycją głosowało 5 radnych.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 1040 zamknął jedenaste posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
Członkowie Komisji:
1) Stanisław Janiak

...........................................

2) Monika Łakoma

...........................................

3) Piotr Pilarski

...........................................

4) Mieczysław Podlewski

...........................................

5) Henryk Pyrzyk

..........................................

.

2

