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Protokół Nr 20/2016 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 23 listopada 2016 r.  

  
  

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście                         
wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Bogdan Knopik, który powitał wszystkich obecnych.  
 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało         
13 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 19 października 2016 r. przyjęto                      
jednogłośnie – głosowało 13 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, 
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku, 
4. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od 

nieruchomości, rolny oraz leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. 
 
Następnie Naczelnik GO Elżbieta Student omówiła projekt uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłat. Poinformowała, że na Komisji Ochrony środowiska projekt nie 
uzyskał pozytywnej opinii radnych, jednak na dzień dzisiejszy brak jest innych 
rozwiązań i propozycji. Dalej zalewają nas odpady. System zachęca do tego żeby 
odpady się pojawiały, ponadto mamy dziś społeczeństwo konsumpcyjne. Każde 
zmniejszenie stawki spowoduje to, że luka pomiędzy dochodami a wydatkami będzie 
się zwiększała. Przedstawiła dane liczbowe dot. ilości  śmieci odbieranych na terenie 
naszej gminy w ostatnich latach. Odbieramy około 1600 ton odpadów miesięcznie. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że na poprzednich Komisjach radni 
zaproponowali takie rozwiązania jak: uszczelnienie poboru opłat, kontrole Komartu, 
odbieranie samych worków z zielonymi – nie pojemników, zabierać całe bio bądź je 
ograniczyć, ale pozostałe worki zabierać za dodatkową opłatą.  
Radny Leszek Salamon stwierdził, że trzeba znaleźć pomysł na bio. Być może 
wprowadzić jakąś ulgę dla tych mieszkańców, którzy odpady zielone zagospodarują. 
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Radny Józef Szczekała zaproponował, aby w gminie stworzyć kompostownię. 
Dobrze by było do tego pomysłu wrócić. Tereny mamy duże, trzeba by przeliczyć ile 
by to nas kosztowało.  
Burmistrz GiM powiedział, że te stawki go przerażają. Musimy wprowadzić jakieś 
rozwiązanie systemowe w założonym okresie czasu. Każdy system można 
uszczelnić. Pomysł z kompostownią jest trafny i na pewno rozważymy go. Ale 
jesteśmy w zderzeniu z przepisami, które na pewne rozwiązania nie pozwalają. 
Ustawa wykluczyła jednostki budżetowe jeżeli chodzi o wywóz odpadów. Dodał, że 
stawki nie są ustalane raz na zawsze, zawsze można je zmienić. To nie jest zbiorowa 
kara. Wrócimy do tematu w trakcie roku budżetowego. 
Radny Wacław Brózda zapytał jaka była by kwota, gdyby nie było bio. 
Naczelnik GO odpowiedziała, że bio to około 35 % kosztów, czyli około 1 mln zł. 
Można by wprowadzić np. niższą stawkę dla tych, którzy ograniczają bio.  
Radny Marek Szczech zapytał co się dzieje z odpadami zielonymi generowanymi 
przez ZDiSK.  
Naczelnik GO odpowiedziała, że ZDiSK ma własną umowę na odbiór odpadów.  
Radny Marek Szczech zauważył, że spora część odpadów zielonych wystawianych 
przez mieszkańców jest z drzew rosnących przy drogach. Należałoby zmobilizować 
służby komunalne do uprzątania tego. Dodał, że w Rybniku za odbiór odpadów 
zielonych bezpośrednio w oczyszczalni ścieków płaci się 150 zł za tonę, 
oczyszczalnia je kompostuje. My płacimy 354 zł za tonę odpadów. Gdyby mieć tego 
typu element u siebie, to odpady, które u nas są generowane przez ZDiSK, bądź                      
w ZDiSKu odbierane, można by do takiej kompostowni odprowadzać.   
Radny Ryszard Jonderko zapytał co mówi ustawa o ilości odpadów 
biodegradowalnych w odpadach zmieszanych. Na pewno u nas to ostatnio 
podskoczyło.  
Naczelnik GO odpowiedziała, że im mniej odpadów bio wytworzymy, tym mniej 
możemy poddać składowaniu. Możemy składować 50% odpadów bio, reszta musi 
być poddana przetworzeniu. Nie ma u nas zagrożenia, że gmina zapłaci karę. 
Co do kompostowni, to w najbliższym czasie przepisy nie będą liberalizowane. Aby 
taka kompostownia mogła powstać na danym terenie, musi być do niej odpowiedni 
wsad – są to tylko odpady zielone, bez odpadków kuchennych. My nie będziemy 
mieć takiej ilości tego wkładu. Ponadto żeby  kompostownia mogła powstać, musi 
mieć status regionalnej instalacji, bo tylko tam możemy transportować odpady 
zielone.   
Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że odpady to wielki biznes. Wiele kwestii 
zostało już poruszonych. Mieszkańcy są za taki stan rzeczy obciążani. Kwota 
podwyżki jest zbyt duża. Sprawę należy zacząć od uszczelnienia systemu                               
i przyjrzenia się Komartowi. 
Przewodniczący Komisji zauważył, że mamy bardzo wysoką miesięczną średnią 
odbioru odpadów do średniej wojewódzkiej. Może należałoby kogoś postawić                      
w Komarcie. 
Burmistrz GiM powiedział, że odpadów mamy tyle, a nie mniej i koszty są takie,                     
a nie inne. Żeby pokryć koszty związane z wywozem odpadów stawka musi być taka. 
Potrzebujemy czasu na sprawdzenie szczelności systemu.  
Naczelnik GO powiedziała, że samochód który odbiera od nas odpady nie wyjeżdża 
nigdzie indziej niż do Knurowa. Na koszt śmieci składa się odebranie odpadów                  
(180 zł tona) oraz ich zagospodarowanie.  



 

3 

Burmistrz GiM poprosił radnych o przyjęcie proponowanych stawek, dodał że po 
kwartale wrócimy do tematu, powoła również specjalną komisję do zbadania tej 
sprawy. 
Radny Ryszard Jonderko zauważył, że regulamin utrzymania porządku wyraźnie 
mówi o zagospodarowaniu przez mieszkańców bio odpadów. Należy edukować 
mieszkańców w tej kwestii. 
Radny Wacław Brózda powiedział, że należy wystosować do mieszkańców 
informację, dlaczego stawka wzrośnie.  
Naczelnik GO poinformowała, że projekt został poddany konsultacjom społecznym                        
i na dzień dzisiejszy, do godziny 15tej nie wpłynęła żadna uwaga dot. tego projektu 
uchwały.  
 
Powyższy projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywne przy jednym głosie 
wstrzymującym, jednak pod warunkiem zbadania  w najbliższym czasie problemu 
niefinansowania się systemu odbioru  i zagospodarowania odpadów 
Do pozostałych projektów uchwał członkowie Komisji nie zgłosili uwag.  
 
 
Ad. 4  
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wnioski do Budżetu na 2017 rok 
przenieść na posiedzenie Komisji poświęcone wyłącznie omawianiu budżetu, w dniu 
5 grudnia.  
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz         
            

 

 

Przewodniczący Komisji   

 

  Radny Bogdan Knopik 


