PROTOKÓŁ NR 39/2017
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się dnia 28 września
2017 roku o godzinie 1500 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Wolne glosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie, przywitał
członków Komisji, kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie Romana
Naleśnika oraz kierownika Referatu Usług Komunalnych Ewę Materę. Stwierdził
prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – poinformował, że tematem wiodącym
dzisiejszego spotkania jest analiza kosztów – wydatków i dochodów związanych
z gospodarką odpadami i wywozem śmieci w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015
oraz analiza umów zawartych z kontrahentami tych usług. Zaproponował, aby pierwszy
w dyskusji głos zabrał kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie i omówił temat
działalności jego zakładu.
Kierownik ZUK Roman Naleśnik – omówił temat. Poinformował m.in. o:
- prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów, którego celem jest: przyjmowanie
odpadów wielkogabarytowych, poremontowych, papieru, tworzyw sztucznych, puszek
metalowych, przyjmowanie i kompostowanie odpadów zielonych, przyjmowanie odpadów
niebezpiecznych, zużytych opon samochodowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;
- godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00;
- dużym zainteresowaniu mieszkańców Mikołowa punktem selektywnej zbiórki odpadów;
- zasadach przyjmowania odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów;
- limitach wagowych na bezpłatny odbiór gruzu (do 200 kg na nieruchomość) oraz odpadów
wielkogabarytowych (do 300 kg na nieruchomość) – odpady zielone są nielimitowane.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której:
- rozważano jaką ilość gruzu wytwarzają mieszkańcy budynków wielorodzinnych, a jaką
mieszkańcy budynków jednorodzinnych oraz czy dopuszczalne bezpłatne limity odbioru
gruzu nie są przez którąś z tych grup przekraczane;
- poruszono temat działalności firmy Remondis oraz wspomniano o ewidencjonowaniu
prowadzonych przez nich działań;
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- poinformowano o zapisach ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi;
- przypomniano o obowiązku firm remontowych do zagospodarowania odpadów
poremontowych;
- porównywano wcześniejszy system gospodarowania odpadami do obecnie obowiązującego.
Ponadto poruszono temat:
- zasad przetwórstwa odpadów selektywnych oraz związanych z tym działaniem kosztów
i ewentualnych zysków;
- kontroli firmy Remondis odnoście wykorzystania odpadów komunalnych z terenu gminy
Mikołów;
- zasad odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych;
- ewentualnej możliwości przejęcia przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie odbioru
odpadów komunalnych z terenu gminy Mikołów, jeżeli przekształciłby się w spółkę;
- kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych oraz głównych czynników, które
wpływają na ich wysokość;
- konieczności opracowania długoterminowego planu działania w zakresie gospodarki
odpadami z uwzględnieniem stale rosnących wymogów recyklingowych.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – zadał pytanie, jakie składniki wpływają
na wysokość ceny za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca? Ponadto zapytał
dlaczego koszt odbioru odpadów od mieszkańca wynosi 14,50 zł, a od nieruchomości
niezamieszkałych 60 groszy na 1 kilogram odpadów?
Kierownik Referat Usług Komunalnych Ewa Matera – poinformowała, że w ogłoszeniach
przetargowych na odbiór odpadów komunalnych uwzględniane są takie zadania jak odbiór,
transport oraz zagospodarowanie odpadów. Wspomniała o Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wyjaśniła, że Mikołów należy do III
regionu – dotyczy to odpadów zmieszanych oraz zielonych. Pozostałe odpady segregowane
również przewożone są do instalacji przetwarzania, ale już nie koniecznie w najbliższym
rejonie. Przedsiębiorca, który odpowiada za odbiór odpadów komunalnych zobligowany jest
do wykazania miejsca składowania odpadów. Następnie poinformowała o:
- wymogach, jakie musi spełnić firma przystępująca do przetargu na odbiór odpadów
komunalnych m.in. sprzęt, baza do 60 km od Mikołowa, system GPS w samochodach,
instalacje do czyszczenia segregowanych odpadów;
- stronie internetowej Referatu Usług Komunalnych, na której na bieżąco publikowane
są informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi;
- wprowadzeniu dodatkowego pojemnika na popiół;
- zasadach ogłaszania przetargów na odbiór odpadów komunalnych;
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- częstotliwości odbioru popiołu;
- akcjach edukacyjnych organizowanych na terenie gminy Mikołów dotyczących
np. selektywnej zbiórki odpadów;
- wpływu wprowadzenia limitów wagowych na odbiór niektórych odpadów, na powstawanie
dzikich wysypisk;
- zapisów prawa wodnego;
- metod przetwarzania odpadów;
- cen za odbiór odpadów komunalnych w gminach ościennych;
- nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – poinformował, że na przełomie 2015 roku
nastąpiła zmiana stawek na pojemniki wywożone z nieruchomości niezamieszkałych,
a wytwarzających śmieci – zmniejszono stawkę z 37 zł na 18 zł. Nawiązał do pisma
Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dot. odpowiedzi na wnioski Komisji z dnia
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1 czerwca 2017 roku w sprawie wyjaśnienia z czego wynikała i jaki był finałowy skutek
obniżki stawki opłaty za opóźnienie pojemnika odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie danych zawartych w tabelach stanowiących załącznik
do ww. pisma.
Kierownik Referatu Usług Komunalnych Ewa Matera – poinformowała, że informacje
te opracowywał kierownik Referatu Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
Komunalnymi Bożena Schmidt i to ona może udzielić stosownych wyjaśnień.
Przystąpiono do szczegółowej analizy ww. danych tabelarycznych.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – zamknął dyskusję w tym temacie
i zaproponował, aby następne posiedzenie Komisji odbyło się 12 października 2017 roku
o godzinie 17:00. Ponadto zaproponował, aby na posiedzenie zaproszeni zostali: kierownik
Referatu Usług Komunalnych Ewa Matera, kierownik Referatu Wymiaru Opłaty
za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Bożena Schmidt oraz przedstawiciel firmy
Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.
Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.
W dyskusji udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Żur, kierownik ZUK Roman
Naleśnik, kierownik Referatu Usług Komunalnych Ewa Matera, radny Krzysztof Rogalski,
radna Danuta Ratka, radny Piotr Jurosz, radny Józef Kurtycz oraz radna Katarzyna Siruga.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 38/2017
nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 38/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował zebranym za udział i ogłosił zamknięcie obrad.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1655.
Na tym protokół zakończono.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji RM Nr 8
(Krzysztof Żur)
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