PROTOKÓŁ NR 40/2017
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nr 8 - Rewizyjnej z dnia 12.10.2017 roku
Obrady rozpoczęto o godzinie 1700 w Sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecni według listy obecności.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione, w tym 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.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji,
kierownika Referatu Usług Komunalnych Ewę Materę, kierownika Referatu Wymiaru Opłaty za
Gospodarowanie Odpadami Bożenę Schmidt, przedstawicieli Spółki z o.o. REMONDIS Górny
Śląsk: prezesa zarządu Marka Mrugalskiego oraz koordynatora ds. klientów Katarzynę Rymarz.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 7 Członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur zaproponował, aby członkowie komisji w ramach
prowadzonej kontroli skierowali zapytania do zaproszonych osób.
Prezes zarządu Spółki z o.o. REMONDIS Górny Śląsk Marek Mrugalski w kilku zdaniach
przedstawił historię rozpoczęcia działalności spółki na terenie Mikołowa oraz poinformował, że
spółka w wyniku przetargu będzie obsługiwała Mikołów przez kolejny rok. Przypomniał, iż
w związku z przyjęciem nowych dyrektyw unijnych, od przyszłego roku obowiązkiem będzie
zwiększenie ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu.
Nastąpiła dyskusja w której m.in.:
Radna Stanisława Hajduk – Bies poruszyła kwestie: wielkości zbieranych w Mikołowie odpadów
do recyklingu i porównania ich z innymi gminami oraz rozważenia zastosowania mechanizmów,
które doprowadzą do poprawienia efektów selektywnej zbiórki.
Radna Katarzyna Siruga poruszyła kwestę zbierania przez spółkę wyselekcjonowanych odpadów
do jednego pojazdu oraz zbyt małej ilości pojemników na odpady na osiedlach wielorodzinnych.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur:
- przedstawił pismo spółki, jako odpowiedź na wniosek o wyszacowanie kosztów wykonania usługi
sprzątania terenu wokół śmietnika i wokół pojemników przez pracowników spółki, z którego
wynika, że koszt to 24 750 zł dla 85 punktów odbioru odpadów w zasobach ZGL,
- zaproponował, aby spółka wskazała, w których punktach odbioru na terenie miasta jest zbyt mała
liczba pojemników na odpady,
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- zaproponował, aby zmieniono z poniedziałku na inny dzień odbiór dużych gabarytów,
- zadał pytanie o wielkości wagowe wywożonych odpadów z podziałem na budownictwo wielo
i jednorodzinne, na poszczególne frakcje oraz o liczbę kilometrów trasy, jaką przejeżdżają pojazdy
zbierające odpady.
Radna Danuta Ratka poruszyła kwestię weryfikacji wysokości opłat w przypadku osób czasowo
nieprzebywających w gospodarstwie domowym.
Radny Krzysztof Rogalski wskazał na potrzebę szerokiej edukacji mieszkańców w kwestii
selektywnej zbiórki odpadów oraz zadał pytanie, czy sprawdzane jest, czy przedsiębiorcy nie
„podrzucają” odpadów wytworzonych w ramach działalności do swoich prywatnych pojemników?
Radny Józef Kurtycz zadał pytanie, czy w najbliższym czasie przewidywana jest podwyżka opłat
za odbiór odpadów?
Prezes Marek Mrugalski:
- poinformował, że na terenie Mikołowa selektywna zbiórka odpadów jest na średnim miejscu
w porównaniu z innymi gminami – najgorsza selekcja jest na osiedlach wielorodzinnych;
- poinformował, iż żadna z obsługiwanych przez spółkę gmin nie korzysta z usługi sprzątania
śmietników przez pracowników spółki;
- poinformował, iż potrzeby zwiększenia liczby pojemników w niektórych punktach odbioru
odpadów zgłaszane są na bieżąco do gminy. Zobowiązał się do przygotowania aktualnej listy
punktów, w których pojemników jest zbyt mało;
- wskazał na konieczność modernizacji niektórych punktów odbioru pod względem powierzchni,
podłoża, gdyż pracownicy uskarżają się na trudności z wyciąganiem pojemników z ciasnych altan
oraz na dziurawe lub nie utwardzone podłoże po którym nie da się przejeżdżać pojemnikami;
- poinformował o trudnościach z odbiorem odpadów z metalowych 110 litrowych pojemników,
które nie mają kołek i nie są przystosowane do obecnie używanych pojazdów, a którymi jeszcze
dysponują mieszkańcy. Stwierdził, że w przypadku wyrażenia woli wymiany tych pojemników, po
dokonaniu stosownych zapisów w uchwale, spółka dostarczy pojemniki firmowe;
- wskazał na problemy z numeracją budynków oraz na brak tabliczek wskazujących numery
budynków na drogach dojazdowych do posesji;
- poinformował, iż zebrane do jednej śmieciarki wyselekcjonowane odpady zwożone są do sortowni
i tam dalej selekcjonowane na nadające się i nie nadające do recyklingu;
- potwierdził potrzebę edukacji mieszkańców i poinformował o bardzo skutecznej i edukacyjnej
akcji zbiórki makulatury zorganizowanej w sołectwie Paniowy, w której osobiście uczestniczył.
Stwierdził, iż w przypadku zorganizowania akcji edukacyjnej przez gminę, spółka przyłączy się do
tej akcji;
- poinformował m.in., iż z terenu gminy Mikołów wywożonych jest ok. 16 tys. ton odpadów, z tego
11 tys. przypada na niesegregowane;
- odnośnie zapytania o podwyżki opłat za odbiór odpadów, poinformował, że spółka zmieściła się
w ofercie przetargowej, a ustalenie stawek opłat dla mieszkańców jest w gestii gminy.
Kierownik Referatu Usług Komunalnych Ewa Matera potwierdziła uwagi dot. konieczności
zmodernizowania niektórych śmietników. Poinformowała, iż wnioski o modernizację są kierowane
do zarządców nieruchomości, jednakże zarządcy ociągają się z wykonaniem tego zadania. Udzieliła
odpowiedzi, że kontrole odpadów wyrzucanych przez przedsiębiorców są przeprowadzane.
Kierownik Referatu Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Bożena Schmidt
udzieliła odpowiedzi odnośnie czasowego nieprzebywania mieszkańców w gospodarstwie
domowym – poinformowała, że opłaty weryfikowane są poprzez zmianę deklaracji.
Radny Krzysztof Rogalski wskazał na potrzebę zwiększenia liczby punktów do odbioru worków
do segregacji i rozmieszczenie ich dodatkowo w sołectwach.
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Przewodniczący komisji Krzysztof Żur podziękował zaproszonym gościom za przybycie
i złożone wyjaśnienia.
W wyniku powyższej dyskusji, Komisja zaproponowała wystąpić do Burmistrza z wnioskiem
o wystąpienie do Prezesa Spółki REMONDIS o potwierdzenie na piśmie złożonej na posiedzeniu
komisji deklaracji o wymianie na koszt firmy metalowych pojemników na odpady – na plastikowe.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 3
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia
przyjąć na następnym posiedzeniu.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur poinformował, iż wpłynęło pismo radcy prawnego, jako
odpowiedź na wniosek komisji w sprawie wątpliwości, co do właściwości komisji do rozpatrzenia
skargi pana Z.P. Zaproponował, aby sprawą zająć się na następnym posiedzeniu, na które w imieniu
komisji zaprosi strony skargi oraz Dyrektora MOSiR.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Na następne posiedzenie Komisji zaplanowano zakończenie zadania kontroli gospodarki odpadami
i sporządzenie protokołu. Posiedzenie zaplanowano na 09.11.2017 r. na godz. 17-tą.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący
komisji Krzysztof Żur ogłosił zamknięcie obrad.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1920.
Na tym protokół zakończono.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołu z posiedzenia komisji dołącza się
nagranie z przebiegu obrad.
Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
(Grażyna Kozicka)

(Krzysztof Żur)
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