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Protokół nr 0012.15.KBG.2015 

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Polityki 

Społecznej z dnia 17 listopada 2015r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Jerzy Góralski   - Przewodniczący Komisji 

2. Małgorzata Cyra   - Członek Komisji (dołączyła o godz. 14.08) 

3. Piotr Pawlak    - Członek Komisji 

4. Józef Kułaga    - Członek Komisji 

5. Wiesława Kucharska   - Członek Komisji 

Oraz:  

6. Lucyna Borodzicz   - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej  

7. Barbara Weiher   - Członek KPS  

8. Henryka Król    - Członek KPS 

9. Jan Heś    - Przewodniczący Rady Gminy  

10. Magdalena Trociewicz - pracownik UG  

11. Celina Kowalska   - pracownik UG 

12. Katarzyna Górska   - Z-ca Wójta  

13. Łukasz Pionke   - Ecol – Unicon  

14. Mariusz Szostek   - Ecol – Unicon 

15. Andrzej Osiński   - Ecol – Unicon  

 

 

Temat posiedzenia: 

1. Ustalenie stawek za wodę i ścieki.  

2. Ustalenie stawek za odpady komunalne.  

 

Ad.1  

Jako pierwsi w tym temacie wypowiedzieli się przedstawiciele firmy Ecol – Unicon 

zarządzającej siecią wodno – kanalizacyjną w naszej Gminie. Złożono wniosek taryfowy i 

wraz z władzami Gminy odbywały się spotkania w celu wypracowania odpowiedniej ceny jak 

i dopłaty ze strony Gminy. We wniosku urealnione zostały wszystkie aspekty po pierwszym 

roku działalności, udało się osiągnąć prognozowany poziom przychodów oraz zdecydowano, 

że podwyżka za wodę i ścieki będzie na poziomie inflacji, tj. o 1,8% (0,9% na wodę, czyli 

0,04gr oraz 0,9% na ścieki – także 0,04gr). Czynniki wpływające na koszty to czynniki 

makroekonomiczne – niezależne od operatora, jak np. inflacja i czynniki bieżące – zależne od 

operatora, który musi je pokryć w ramach swojej działalności. Na wzrost kosztów wpływa 

także podwyżka ceny zrzutu ścieków na oczyszczalni. W Gminie występuje niski stopień 

skanalizowania, a każde podłączenie wpływa na obniżenie taryfy. Padło pytanie od radnego 

Kułagi, czy cena przedstawiona we wniosku taryfowym jest sztywna, czy można jeszcze ją 

obniżyć? Dyrektor Osiński odpowiedział, że złożony wniosek jest sztywny, natomiast cenę 

dla mieszkańca oraz ewentualną kwotę dopłaty ustala Rada Gminy. Kilkukrotnie wniosek był 

weryfikowany przez pracowników Urzędu Gminy, są w nim pełne wyliczenia i nie jest on 

skierowany na nadmierne osiąganie zysków. Dyrektor Osiński zapewnił, wobec niepokoju 

radnych o kolejną podwyżkę w styczniu – iż takowej nie będzie, bo ustawa jednoznacznie 
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mówi, że wniosek taryfowy składa się tylko raz w roku, a wszystkie ustalone kwestie cen i 

dopłat będą obowiązywały cały przyszły rok. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę 

Wójta o potwierdzenie słów Pana Dyrektora, Katarzyna Górska odpowiedziała zatem, iż 

przeprowadzono wyczerpujące negocjacje (6 spotkań), wszystko pozycja po pozycji 

przeanalizowano i sprawdzono (wraz z Panią Celiną Kowalską i Panią Wójt), a pierwsze 

propozycje były oczywiście wyższe.  

 

14.22 posiedzenie opuścili przedstawiciele firmy Ecol – Unicon  

 

Do wniosku taryfowego dołączony jest „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych” (w zał. nr 1 do protokołu) i jest on do wykonania przez 

Gminę w najbliższym czasie - są to zadania priorytetowe. Zawarte są tam także wszelkie 

wyliczenia firmy Ecol – Unicon, dodatkowo Pani Katarzyna Górska i Pani Celina Kowalska 

przygotowały własną kalkulację (zał. nr 2 do protokołu), przedstawiającą proponowane ceny 

za wodę i ścieki wraz ze skutkami dotyczącymi dopłat ze strony Gminy oraz 

prognozowanymi kwotami, które zostaną w budżecie i można je będzie wykorzystać właśnie 

na wspomniane wyżej zadania inwestycyjne na sieci wod – kan. Kalkulację przedstawiła i 

wytłumaczyła obecnym na posiedzeniu radnym Pani Celina.  

 

Ustalono:  

- cena za ścieki dla mieszkańca – 7zł netto za 1m3 + dopłata Gminy za 1 m3 – 2,77zł netto, 

czyli tak jak do tej pory.  

 

GŁOSOWANIE Komisji Polityki Społecznej:  

3:0 ZA utrzymaniem na dotychczasowym poziomie  

 

GŁOSOWANIE Komisji Budżetowo – Gospodarczej:  

5:0 ZA utrzymaniem na dotychczasowym poziomie  

 

- proponowane przez członków obu Komisji ceny wody (netto):  

 2,80zł  

 2,65zł  

 2,90zł  

 2,50zł – czyli bez zmian  

 4,28zł  

 2,75zł 

Ustalono wyśrodkowaną pomiędzy powyższymi kwotę – 2,85zł netto (3,08zł brutto za 1m3 

wody). 

 

GŁOSOWANIE Komisji Polityki Społecznej:  

Za podwyżką wody: 2 ZA : 1 PRZECIW  

Za ustaloną kwotą za 1m3 wody – 2,85zł netto: 2 ZA : 1 PRZECIW  

 

GŁOSOWANIE Komisji Budżetowo – Gospodarczej:  

Za podwyżką wody: 5:0 ZA  
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Za ustaloną kwotą za 1m3 wody – 2,85zł netto: 4 ZA : 1 PRZECIW  

 

Poproszono, aby na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieścić informację o podwyżce po 

jej uchwaleniu w przystępny i jasny dla mieszkańców sposób.  

 

Ad. 2  

Na temat odpadów komunalnych informacje radnym przedstawiła Pani Magdalena 

Trociewicz, m.in.: w październiku tego roku ogłoszony był przetarg na wywóz odpadów 

komunalnych, do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma Altvater, została ona wybrana i 

będzie obsługiwać nas przez 3 lata. Po pierwszych latach działalności należało w przetargu 

wprowadzić zmiany, do których firma musi się dostosować m.in.: oznakowanie pojemników 

adresem nieruchomości, organizacja spotkań z mieszkańcami do końca marca przyszłego 

roku (edukacja ekologiczna), mieszkańcy dostaną 2 worki na odpady biodegradowalne dwa 

razy w roku, firma musi dostarczyć 200szt worków do Urzędu Gminy w razie, gdyby 

mieszkańcy potrzebowali więcej niż firma im zostawiła, zmniejszenie z 5 na 2 dni na 

dostarczenie nowego pojemnika do nieruchomości oraz kary dla firmy za niedostarczenie w 

terminie, elektrośmieci, opony oraz śmieci wielkogabarytowe odbierane będą sprzed każdej 

posesji, a nie z miejsca zbiórki. Poza tym Pani Magda poinformowała o bardzo dużym 

zadłużeniu jeżeli chodzi o śmieci, niezłożonych jest ok. 55 deklaracji jeszcze, rośnie ilość 

odpadów zmieszanych – mieszkańcy nie chcą segregować. Cena za odpady wzrośnie, ze 

względu na to, iż od 1 stycznia 2016 roku nie można składować odpadów 

wysokoenergetycznych i trzeba będzie wywozić je do spalarni – czyli firma doliczyła koszty 

transportu. Następnie Pani Magdalena przedstawiła obecnym radnym zał. nr 3 do protokołu i 

omówiła go (ceny za śmieci z dopłatą Gminy oraz bez dopłat).  

Komisje ustaliły nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych:  

 Gosp. domowe 1-osobowe: 20,70zł (selektywne)  

 Gosp. domowe wieloosobowe: 41,50zł (selektywne)  

 Gosp. domowe 1-osobowe: 46,50zł (nieselektywne)  

 Gosp. domowe wieloosobowe: 77,50zł (nieselektywne)  

 Firmy (selektywne) – pojemnik 120l: 19,00zł, 240l: 36,20zł, 1100l: 136,00zł  

 Firmy (nieselektywne) – pojemnik: 120l: 32,20zł, 240l: 61,50zł, 1100l: 233,00zł  

 

GŁOSOWANIE Komisji Polityki Społecznej:  

Przyjęcie ustalonych stawek – 2 ZA : 1 WSTRZYMUJĄCY  

 

GŁOSOWANIE Komisji Budżetowo – Gospodarczej:  

Przyjęcie ustalonych stawek – 5:0 ZA  

 

Pani Magdalena Trociewicz poinformowała Komisje o wszczętym przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska postępowaniu za niespełnienie norm dotyczących odpadów 

biodegradowalnych za lata 2013 i 2014. W roku 2016 musimy spełnić normę 45%, w tej 

chwili mamy 53,4%.  
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Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 14.00 – 16.00 

Protokołowała: Olga Brzozowska – podinsp. ds. kultury, sportu i współpracy z innymi podmiotami 

 

 

 

Komisja Budżetowo - Gospodarcza: 

                                

/-/ Jerzy Góralski 

Przewodniczący Komisji 

 

/-/ Małgorzata Cyra 
Członek Komisji 

 

/-/ Piotr Pawlak 
Członek Komisji 

 

/-/ Józef Kułaga 
Członek Komisji 

                                                                    

/-/ Wiesława Kucharska 
Członek Komisji 

 
 


