Protokół Nr 18/2020

z posied zenia Komisji Rewizyjn ej
w d ni u 6 l i st op a d a 2 0 20 r o k u
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności,
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Małgorzata Rosa

Przewodnicząca Rady Gminy

2. Sylwester Krawczyk

Sekretarz Gminy

3. Małgorzata Czapnik

Pracownik Urzędu Gminy

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 dokonała Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła
obecność 6. członków Komisji czyli istnienie quorum (nieobecny 1 członek Komisji) i wobec
tego uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi (ściągalność, masa odpadów, dochody, sposób
odbioru, segregacja).
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła
głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji w głosowaniu 6 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony
porządek posiedzenia.
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Punkt 3.
Protokół Nr 17/2020 z dn. 14.09.2020 r. został wyłożony do wglądu oraz opublikowany
w BIP. Do protokołu uwag nie wniesiono. Protokół w głosowaniu 6 głosami „za” został
przyjęty.
Punkt 4.
Przystąpiono do kontroli gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie :
- ściągalności
- masy odpadów
- dochodów
- sposobu odbioru i segregacji.
Pracownik Urzędu Gminy Małgorzata Czapnik – zatrudniona na stanowisku ds.
gospodarki odpadami komunalnymi i opłat, przekazała członkom Komisji materiał „Analiza
stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cielądz”, który stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Następnie omówiła treść tego opracowania.
Przystąpiono do dyskusji nad przedstawioną informacją.
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zapytała ilu mieszkańców zapomniało o terminie
płatności za śmieci -15 października.
P. Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż jest to zwykle stała grupa ok. 270 osób. Zostały już
wykonane telefony z przypomnieniem i już pewne należności spływają. Informacja
przypominająca została też umieszczona na stronie internetowej i na facebooku. Zaznaczyła, że
należności z lat ubiegłych wynoszą 19.172 zł, a tegorocznych jest ponad 37 tys. zł, z czego już
zabezpieczonych jest około 10 tys. zł.
Radna Jadwiga Mantorska poprosiła o informację na temat tytułów wykonawczych.
M. Czapnik wyjaśniła, iż tytuły wykonawcze są wystawiane do Urzędu Skarbowego,
który jest pośrednikiem w ściąganiu tych należności. Jako Urząd Gminy nie prowadzimy
bezpośrednio tej sprawy. Do nas należy tylko wysyłanie upomnień, czy telefoniczne rozmowy.
Urząd Skarbowy ma natomiast możliwości wejścia na rachunki bankowe i weryfikuje wszelką
możliwą ściągalność. Jednak są to stali dłużnicy i teraz w okresie epidemii ściągalność ta
wynosi prawie zero.
Radna stwierdziła na powyższe, że skuteczność Urzędu Skarbowego jest wobec tego
zerowa.
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Małgorzata Czapnik wyjaśniła, iż nie można tak powiedzieć, gdyż niewielka ale jest.
Zaległości mają osoby, które nie składają wniosków o akcyzę, nie mają konta bankowego, nie
pracują, a jedynym wyjściem jest egzekucja z nieruchomości.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk podkreślił, iż wszczęcie postępowania przez Urząd
Skarbowy i otrzymanie przez dłużnika zawiadomienia o tym, powoduje, że osoba obawia się
dalszych działań i płaci, a wtedy Urząd Gminy występuje do Urzędu Skarbowego o wycofanie
wniosku. Dlatego uważa, że nie można mówić, że Urząd Skarbowy jest bierny całkowicie.
Radna Jadwiga Mantorska podjęła następnie temat dotyczący nie odbierania gabarytów.
Stwierdziła, że w Gminie Regnów jest ten sam odbiorca i gabaryty odbierają, a czemu u nas
takie restrykcje występują. Stwierdziła, że żałuje, iż podniosła rękę za tą uchwałą.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka również stwierdziła, że chciałaby wrócić to
tego co było – chociaż aby jeden raz w roku były odbierane gabaryty.
Sekretarz Gminy wyraził zdanie, że Gmina Regnów nie jest w tym zakresie dobrym
przykładem do porównywania gdyż są jeszcze przed przetargiem, a ponadto jest osobiście
zadowolony, iż została podjęta ta uchwała, gdyż 68 ton a 11 ton to jest ogromna różnica.
Radna Jadwiga Mantorska stwierdziła, że przez to będzie więcej tych odpadów na
posesjach, ale do czasu, gdyż nastąpi kiedyś taki moment, że trzeba będzie wywieść i będzie
wówczas bardzo dużo.
Sekretarz stwierdził, że działanie to spowodowało, że trochę czasu kupiono i na chwilę
obecną odciążono budżet na kwotę około 100 tys. zł. Gdyby nie było tej uchwały i w kolejnym
półroczu znów byłoby 68 ton gabarytów, to należałoby podnieść stawkę.
Małgorzata Czapnik podała w tym miejscu stawki za odpady obowiązujące w sąsiednich
gminach i były to stawki wyższe niż w naszej Gminie tj. Sadkowice – 18,40 zł, Biała Rawska –
dołożyła do odpadów 400 tys. zł Regnów – są przed przetargiem.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zauważyła, że w Regnowie jest wywożone
dwa razy w miesiącu.
Radny Sylwester Stefański zaznaczył, że decyzja dotycząca gabarytów była podejmowana
przed zebraniami wiejskimi, a mieszkańców najbardziej zaskoczyło to skąd wzięła się tak duża
ilość odpadów.
W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad kwestią sprawdzania, czy gabaryty
pochodzą z gminy Cielądz, czy mogą być zwożone także z ościennych gmin.
Małgorzata Czapnik zaznaczyła też, że wyjeżdżała w teren w czasie, gdy były
wystawiane gabaryty i wie, że było ich bardzo dużo.
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan podjęła kwestię pojemników na popiół i zapytała gdzie
można je otrzymać.
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Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż głównie w Cielądzu jest odbierany popiół.
Radny Jarosław Budek zgłosił problem dużej ilości bioodpadów pochodzących
z pokoszenia trawy z działek o dużych powierzchniach – nawet 8 tys. m2.
Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż nie jest jej wiadome, żeby firma odbierała takie
odpady.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa też stwierdziła, że na zebraniu wiejskim w jej
miejscowości było burzliwie i to między innymi z powodu nie odbierania sprzed posesji
gabarytów. Ponadto mieszkańcy wnioskowali, by były inne godziny przyjmowania gabarytów
na PSZOK, gdyż ludzie pracują i nie mają kiedy zawieść. Oznajmiła, że były też głosy
mieszkańców, że teraz gabaryty będą wyrzucane do lasu.
Małgorzata Czapnik poinformowała, że PSZOK w Ossowicach czynny jest także
w soboty, jak również można umówić się na odbiór telefonicznie.
Radny Jarosław Budek zwrócił uwagę na fakt, że dużo osób prowadzi działalność
gospodarczą, a płacą od mieszkańca.
Małgorzata Czapnik wyjaśniła, iż takie sygnały docierały i dlatego były przeprowadzone
kontrole. Stwierdzone wówczas zostało, że firmy mają umowy ryczałtowe lub płacą od
pojemnika.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem jaka jest gwarancja, że
nie będą podniesione stawki za odpady skoro nie są gabaryty odbierane sprzed posesji.
Sekretarz oznajmił, iż sądzi, że z budżetu gminy będzie trzeba w bieżącym roku dołożyć
do gospodarki odpadami komunalnymi. Jest też wyjście, by ostatnią fakturę za odpady
przesunąć na miesiąc styczeń do płatności. Zaznaczył, że nie jest też wiadomo jeszcze, jak
zachowa się firma wskutek podwyżki cen na RIPOK-u.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka oświadczyła, że chciałby, żeby była osoba,
która uczciwie i jasno przedstawi sytuację, gdyż w przedstawiane dane nie wierzy.
Sekretarz zaznaczył, że tutaj nie jest kwestia wiary, a ekonomii.
Radny Adam Michalak zgłosił propozycję, by założyć firmę, bo inaczej to będziemy
ciągle uzależnieni od jednej firmy.
Na powyższym zakończyła się dyskusja w analizowanym temacie kontroli.
Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny,
stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt. 6.
W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy:
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Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zwróciła się z pytaniem, dlaczego inkasenci
nie chodzą za wodą, a przecież otrzymują pensję.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż inkasenci mają odrębne umowy,
które regulują kwestie związane ze spisywaniem stanu liczników i poborem opłat za wodę,
a ponadto decyzja ta wynika z tego, by nie narażać mieszkańców oraz inkasentów. Sekretarz
dodał, że pracownicy ci, mają co robić, zwłaszcza, że są kadrowe problemy wynikające
z odejścia na emeryturę jednego pracownika, a także przebywanie na zwolnieniu lekarskim
jednej osoby.
Radny Adam Michalak zgłosił, iż nie pali się lampa przy wjeździe do Cielądza – na
zakręcie za piekarnią.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka oznajmiła, iż w Gułkach, obok posesji
sołtysa też nie świeci się lampa.
Radna Jadwiga Mantorska również zgłosiła wniosek o wymianę kilku lamp
w miejscowości Niemgłowy.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż przesuwane są terminy wymiany
lamp, gdyż nowa lampa ledowa wraz z wymianą kosztuje około 800 zł, a ma nadzieję, że lada
chwila będzie rozstrzygnięty wniosek. Dlatego jedynie w strategicznych miejscach będą
wymiany, a tam gdzie można poczekać, to na razie nie będzie dokonywana wymiana. Oznajmił,
iż otrzymał od konserwatora wykaz i na razie wstrzymana jest wymiana lamp.
Radny Jarosław Budek zgłosił uwagę na temat jakości prac – zamocowania urządzeń, na
placu zabaw w Komorowie i stwierdził, że ma nadzieję, że firma to jeszcze poprawi.
Sekretarz Gminy zapewnił, że zainteresuje się ta sprawą.
Radny Adam Michalak zapytał, czy dobrze działa oczyszczalnia ścieków.
Sekretarz stwierdził, iż niestety nie działa dobrze i jest problem z dmuchawką. Firma
czeka na jakieś elementy, by je wymienić .
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka oznajmiła, iż w miejscowości Stolniki
mieszka osoba niepełnosprawna, która nie ma podłączonej wody i czy można jej jakoś pomóc
w tej sprawie.
Sekretarz Gminy oznajmił, iż w wspólnie z GOPS zajmie się tą sprawą.
Radny Jarosław Budek złożył wniosek, by Urząd przeanalizował, kto oddaje dużo
śmieci.
Sekretarz Gminy stwierdził, iż będzie skierowane wystąpienie do firmy, by wskazała ze
20 lokalizacji, które są może nie do końca wiarygodne.
Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku obrad.
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Punkt 7.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona
Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15:00.
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Iwona Machnicka
Protokołowała:
Bogusława Kobacka
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