
B URMI STRZ
GMTNY i  F, I IASTA

Czenrionka.Leszczyny

Czenrvionka-Leszczyny 2009-08-06

GK|L. 0911-1-15/09

Najnry2sza lzba Kontroli

Delegatura w Katowicach

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 19% r.

o Najwylszei lzbie Kontroli (Dz. U. Z 2OO7 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.)

i nawiqzujqc do wystqpienia pokontrolrego z dnia 14 lipca 2009 r. przedstawiam

informacie dotyczqce u4ykor4ystania uurag i wykonania wniosk6w oraz

o podjgtlah dziataniach w celu ich realizacii.

Ad. 1

W celu zapewnienia terminowego wykonywania zadafi dotyczqrych gospodarki

odpadan il kom u nal nymi zostaly podigte nastgpujqce dziala n ia :

- Dyreldor Tarz4du Drog i Sluzb Komunalnych przeprowadzil analizg

termilrowoSci dokonyuvanych wplat z Mufu wyavozu odpad6w i zobouvigal

swoic;h pracownik6w do wszczqcia dzialafr maiqcych na celu egzehrowanie

zoborri4zafi z tego ttttufu;
- dopnrcowany zostal funkcionujqcy do tej pory harmonogram odbioru

odpa,J6w komunalnych i odpad6w wysegregowanych ze strumienia tych

odpa,C6w (szkb, PET);
- w ce,lu osiqgntecia kompleksowej poprawy stanu gospodarki odpadami

a takZe urskazanego we wnioskach protokolu wypra@wania systemu zbi6rki

odpad6w biodegradowalnych i niebezpbcznych rozpatrywana jest

mo2liwo56 uczestnictwa w Regionalnym Programie Operacyinego

Woiew6dzhra Stqst<iego na lata 20A7-2013 na realizaqiq Projektu

pt.: rtoa /oJ SELEKTYWNEJ ZBbRKI ODPADOW WRAZ Z AKCJA

PROMOCYJNO-EDUKACYJNA ze Srodk6rr Europeiskiego Funduszu

Rozuroju Regionalnego - dziatania 5.2. w Priorytecb V. W ramach tego

proiektu planuje siq realizacjg nastqpujqcycft zadafi:



o pra! zac:howaniu przez klient6w ZDiSK swoich dotychczasowych pojemnik6w
na odpeldy komunalne dokonanie zakupu work6w do zbi6rki bioodpad6w
wykonarrych ze skrobii kukurydzianej isyntetycznych polimer6w, kt6re ulegajq
biodegra,dacji o pojemno5ci ok. 80 litr6w w ilo$ci 60.000 sztuk oraz work6w do
zbi6rki lnzostalych odpad6w w ramach ich selekcji tak2e w ilosci 60.000
sztuk. h.oszt 1 sztuki worka przeznac,zonego do zbi6rki bioodpad6w to
ok. 1,40 zl a worka do zbi6rki pozostalyctr odpad6w (szklo biale, szklo
kolorowe,, plastik) to 0,40 zt. Lqc,zny koszt zakupu work6w zamknqlby sie
kwotq 108-000 zl. W pierurszym roku prorendzenia tych dziai61fr zakup
stanowiltly koszt realizacji projektu a w latach nastgpnych po anatizie
rezuftat6r wprowadzonych dziafarn urla5ciciele gospodarstw zostaliby
obciq2eni kosztami zakupu work6w dostarczanych przezzDisK lub ich koszt
zostalby wliczony w koszt odbioru pojemnika na smleci;

. kompleksowa wymiana pojemnik6w na Smieci w dzielnicach miejskich i na
osiedlach o pojemnoSci od 110 litr6w do 1100 litr6w oraz uzupelnienie
pojemnik6w do realizacii selektywnej zbi6rki odpad6w (szklo, plastik,
makulatura, itp.). Wg opracowanych danych wymianie @legabby ok. b00
pojemnik6w przlstosonranych do rozdziafu odpad6w na mokre/suche. Koszt
jednego pojemnika to ok. 1.s00 zl. Lqc,zny koszt przedsiguziqcia to
500 x 1'500 zl = 750-0fi) zl. Przy zdozeniu uzupelnienia piemnik6w do
pozostak{ segregacii o ok. 20 komplet6w po ok. 2.000 zl za komplet (w sumie
2O x 2-0t10 zl = 40,@O zl.) lqczny koszt re.albacgi wymiany i uzupelnienia
zamknqlby sig kwot4790.fll0 zt;

. po po<lpisaniu i vrynegocjourraniu nourych warunk6w umowy
z przedsir;biorstwem KOIIIART w Knurowie na odbir6r i sktadovanb odpad6w
komunalnych pochodzqcych z terenu naszej Gminy, dotychczasorya stacja
segregaqi odpad6w mogrlaby zosta6 przystosowana i wykorzystana jako
gminny punkt zbi6rki odpad6w niebezpiecznych Eril. GpzoN.
Koszt przystosowania tego obiektu to ok. 350.qn zl a dziabnia te polegalyby
na uszczr:lnieniu wiaty, pnawidlorrym jej przewietrzaniu, rrykonaniu Scianek
dziafou4ych dla rozdziafu poszczeg6lnycfr rodzaj6w przedmiotourych odpad6w,
wykonaniu u4ylad<i betonorvei orazdla cel6w p-W2. wykonaniu odcinka ok. 70
mb utrmnlzonej drogi dc{azdorei;



. reaaizaqla kampanii edukacyino-promocyinei w zakresie u*a6ciwego
gospoderrowania odpadami to koszt ok. 35.(X10 zl a w ramach tego dzialania
wydrukowano by i rozponszechniono ulotki promocyjne, w czasopismach
zostalyby umieszczone artykuly na temat podejmowanych dziaiafi
i oczekiwanych rezultiat6yv a tak2e co najwa2niejsze o kor4y$ciach jakie

osiqgnie nasze lokalne Srodowisko naturalne.
Realizacia tyctr zadafi i przygotowanb wniosku mo2e nast4ri6 po analizie

mo2fiwoSci finatnsowych Gminy w aspekcie budzetu na rok 2010 a lqczny koszt
dziatafi to 1.283.fiX1 zl. Przy zab2eniu finansowania zadana ze Srodk6w Unijnych
w wysokosci 8ti%, koszt nrft*adu finansorego Gminy to l92,4sl zt.
Ad.2

W cefu opracovnania sprawozdania z realizacli Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami za lata 2OO7-2008 zostanie skierorerany @ obrady Rady Miejskiej
w sierpniu br. projeld uchwaty w sprawie zmian w bud2ecie Gminy i Miasta
zabe4ix.zaiqcy Srodki finansowe na realizac;jg tego zadania. Po podjgciu ucfrwaly
zostanie podpisana umowa z wykonawcq zadania, kt6re w moim zaloaeniu bgdzie
stanowlftr r6wnle2 @stauq do prac nad aktuallzaqqcPGO. Szaanjg, 2e re.alizacia
wniosku powinrra zakoriczy6 sig przedstrawinniem sprawozdania Radzie Mieiskir:i do
kofca br.

Ad. 3

Przewidujg r6rrnoczesne prmradzenb prac zar6wno nad sprawozdanbm (pkt 2) jak
i aktualizacjq GPGO. Aktualizacia ma uuzglgdniad urmgi vrrykazane w trakcie kontroti
przeprowadZoo,ej w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczlyny iak i nasze
uwagi i spostrze2enia oraz realne mofliwo5ci finansowe i organizacyine auiqzane
z realizacjit n4fn Eganycfr zadafi .
Ad.4

Dla terminowego prowadzenia postqpowart w zakresie wydawania przedsigbiorcom
zeanrclefi na odbi6r odpad6w komunalnych od uda$cicieli nieruchomoSci
zakofczylem ;nstgpow:anie wdnzane z naborem na stanowisko urzqdnicze
w Wydziale Gospodarki Komunalnei i Lokalourei. Osoba zatrudniona ng swojego
zakresu czlnno5ci bgdzie realizowala m.in. zdania ntiqzane z weryfikacjq
urniosk6w i pnygotowywaniem deoy{i ntiryqnye}' z realizagq zapis6w ustauy
o utrzymaniu czysto6ci i porzqf,ku w gminb.



Ad. 5

\Afdawane aktrralnie decrTzje na odbi6r odpad6w odpowiadajq wnioskom skladanym
przez przedsiq'biorc6w. W przypadku braku danycfr lub wqptiwosci urystgpujg
7 'qrtaniem wyia5niefi lub o ich uzupelnbnie uryznac.zalqc w razie potrzeby novqy
termin ich zalahrienia.

Ad. 6

hffdabm poler=nb wnikliwego sprawdzania danych zawartych w informaciach
prre?,azyuanyclt przez przedsigbiorc6w posiadajqcych aktualne decyle na odbi6r
odpad6w w zalresie urykaz6w tda5cicieli nierucfiorno5ci, z kt6rymi zostafy zawarte
umo\^ry na odbieranie odpad6w komunalnych oraz wykaz6w udaScicbli, z kt6rymi
umowy zostaly roa ni?Fane lub nrygasly'. Podobne poleenie urydabm w zakresie
weryfikacji prxdkladanych sprawozdafi rocznych dotyczqcych ito5ci i rodzaj6w
zebranycfr odpad6w kornunalnych i sposobach lch zagospodaronrania.
Ad.7

Aktualnb tnra vvypracowanie modelu i zasad prorradzenia kontroli przedsebiorc6w
prowadzqcych rta tercnie gminy gospodarornranie odpadami, w zakresie zgodnoSci
urykonyrvanei przez nich dzialalnoSci z udziekrnymi im zearoleniami. Wewnetrzny
regulamin zostanie udro2onyw2ycie we wrze5niu br.
Ad.8

Do korlca wrze$nia br. zostanb zainstalowana elektroniczna ewidencja um6w
zawartych przez udaScicbli nieruchomoSci z przedslgbinrcami na odbbnanie
odpad6w komunalnych a jei uzupelnbnie i zaktualizoraranie do stanu bie2qcego
zambrzam wykc,na6 do korlca I hrartafu 2O1O r.
Ad. 9

Wydabm zanqdzeniP- w sprawie okre6lenia szczeg6bnro6ci rozliczenia
urykorzystania clotacji przez zaklad budzetorry, oo poprawi uap6lpraca migdar
wydzialami realiz:ujqcymi te dzialania.
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