
PROTOKÓŁ NR 24/2014 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej 

oraz w dniu 10 lutego 2014 roku 

 

Obecni: wg. listy obecności. 

Porządek posiedzenia: 

1. Informacja na temat funkcjonowania Związku Międzygminnego Czysty Region 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych w gminie Leśnica. 

2. Sprawy bieżące. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo-

Gospodarczej, który powitał Panią Dorotę Stanek – przedstawiciela Związku 

Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Nadmienił, iż z uwagi na 

sygnały i problemy mieszkańców, w tym  wspólnot mieszkaniowych związane z  odbiorem 

odpadów komunalnych przez firmę świadczącą  usługi w tym zakresie pojawiła się potrzeba 

omówienia i przedstawienia niektórych  „bolączek”. 

 

Ad. pkt 1 

Pani Dorota Stanek poinformowała, iż na terenie naszej gminy faktycznie powstał problem 

z odbiorem odpadów komunalnych od wspólnot mieszkaniowych. Problem ten został 

spowodowany tym, iż firma obsługująca gminę tj. Remondis uznała, iż wspólnot 

mieszkaniowych na terenie gminy jest niewiele dlatego potraktowała te nieruchomości jako 

zabudowę jednorodzinną tzn. częstotliwość wywozu co 2 tygodnie. Podkreśliła, iż w ramach 

umowy zawartej z Remondisem wspólnoty mieszkaniowe powinny być obsługiwane co 

tydzień.  

 

Pan Łukszasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy podkreślił, iż przedmiotowy temat dotyczy 

odbioru odpadów przy ulicy Kościuszki 19 i 21, ulicy Kozielskiej 23 i 25, Placu Narutowicza 

14 w Leśnicy   oraz w miejscowości Zalesie Śl. na ulicy Strzeleckiej (zabudowa 

wielorodzinna). 

Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej nadmienił, iż 

wymienione wyżej  budynki wspólnot mieszkaniowych  posiadają za małą ilość pojemników. 
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Burmistrz Jastrzembski po rozmowie telefonicznej z firmą Remondis w sprawie 

częstotliwości odbioru odpadów ze wspólnot poinformował, iż budynki te są obsługiwane co 

tydzień. 

 

Pan Ryszard Golly podkreślił, iż dla wspólnoty mieszkaniowej w Zalesiu Śląskim zachodzi 

potrzeba zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów segregowanych.  

Pan Burmistrz podkreślił, iż w temacie odbioru odpadów segregowanych w zabudowie 

jednorodzinnej i wielorodzinnej pojawiła się pewna niesprawiedliwość, a mianowicie 

stwierdził, iż  nie ma problemów z odbiorem odpadów segregowanych w budynkach 

jednorodzinnych, ponieważ firma odbiera każdą ilość wystawionych worków. Natomiast 

wspólnoty mieszkaniowe wyposażone są w kontenery na tego typu odpady i kiedy są pełne 

brak jest możliwości wystawienia nadmiernie zgromadzonej ilości tych odpadów.  

W związku z powyższym podkreślił, iż rozwiązaniem w tej kwestii byłoby doposażenie tych 

nieruchomości w dodatkowe kontenery.  

 

Pani Dorota Stanek wyjaśniła, iż przedmiotowy problem jest do rozwiązania. Podkreśliła, iż 

w tej sprawie  należy wystosować  do Związku pismo, iż z powodu nadmiernej ilości 

odpadów segregowanych wytwarzanych przez mieszkańców wspólnoty w Zalesiu Śląskim 

zachodzi potrzeba podstawienia dodatkowego kontenera. Dodała, iż częstotliwość odbioru 

odpadów na pewno  nie zostanie  zwiększona lecz dodatkowy pojemnik rozwiąże problem. 

 

Pan Piotr Górecki prosił o wyjaśnienie tematu w zakresie dotyczącym dostarczonych przez 

firmę Remondis naklejek – kodów kreskowych, które należy stosować na worki 

z gromadzonymi odpadami segregowanymi.  Ponadto poinformował, iż znaczna  ilość 

mieszkańców  gminy nie otrzymała tych naklejek. 

Pani Dorota Stanek wyjaśniła, iż kwestia wprowadzenia przez firmę Remondis kodów 

kreskowych w postaci naklejek na odpady segregowane jest rodzajem pewnej próby (testu). 

Związek Międzygminny Czysty Region oficjalnie w tej sprawie nie ma  zgłoszenia ze strony 

firmy Remondis o wprowadzeniu i  funkcjonowaniu przedmiotowego systemu. 

Nadmieniła, iż firma Remondis nie wystosowała do Związku żadnego pisma w sprawie 

dotyczącej przeprowadzenia przedmiotowej akcji na terenie gminy Leśnica. 

Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż po rozmowie z pracownikiem firmy Remondis w tej 

sprawie dowiedział się, że zasadniczo chodzi o sprawdzenie czy osoba która deklarowała 

segregację faktycznie ją stosuje tj. segreguje śmieci. Ponadto z otrzymanych informacji 
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również od pracownika firmy Remondis naklejkę z kodem kreskowym należy stosować tylko  

po jednej tj. na worek zielony i żółty (niezależnie od ilości wystawionych worków).  

Nadmienił, iż naklejki z kodem kreskowym zostały przygotowane na podstawie pierwszych 

list zbiorczych  z deklaracji, które spłynęły do Czystego Regionu. Natomiast osoby, które 

złożyły deklaracje  w czasie późniejszym nie zostały objęte tym systemem stąd nie wszyscy 

mieszkańcy je otrzymali.  

Pani Teresa Kwoczała zaznaczyła, aby nie zdarzyła się  sytuacja, iż osoby które nie otrzymały 

naklejek a segregują śmieci będą traktowani jak właściciele, którzy nie segregują odpadów 

i zostaną w związku  z tym naliczane kary. 

Pani Stanek wyjaśniła, iż z uwagi na brak zgłoszenia przedmiotowego systemu do Związku 

nie należy  spodziewać się żadnych obaw. Kary nie mogą zostać naliczane, ponieważ sam 

system nie został zgłoszony. 

Następnie Pani Stanek poinformowała w sprawach dotyczących odbioru ilości szacowanych 

do przetargu odpadów z terenu gminy Leśnica. Podkreśliła, iż szacowana ilość odpadów 

wynosiła 97 ton miesięcznie, natomiast  odpadów odebranych z terenu gminy było znacznie 

więcej. Ponadto poinformowała, iż zadeklarowanej opłaty z gminy Leśnica w okresie lipiec 

do grudzień 2013 roku jest 487 000,00 złotych, natomiast środki wpłacone z tytułu tej opłaty  

to kwota 444 000,00 złotych. Wykonawcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów 

należy zapłacić 650 000,00 złotych. Dodała, że wpłaty do Związku z terenu wszystkich gmin 

będących członkiem tego Związku są wyższe od należnych, dlatego dobrze że nasza gmina 

jest członkiem tego Związku. 

 

Pan Marian Gorgosch zwrócił się z zapytaniem czy Związek posiada informację na temat 

szczelności systemu tj. czy ze wszystkich nieruchomości zostały złożone deklaracje. 

Pani Stanek wyjaśniła, iż nie posiada konkretnych danych w tej sprawie  dla gminy Leśnica 

lecz podkreśliła, iż występują nieścisłości co do ilości zgłoszonych osób w złożonych do 

Związku deklaracjach. 

 

Burmistrz poinformował, iż w miesiącu marcu br. zostanie zorganizowane spotkanie sołtysów 

z pracownikiem  Związku, który jest jednocześnie opiekunem naszej gminy. Celem spotkania 

będzie weryfikacja złożonych deklaracji przez mieszkańców z każdego sołectwa w celu 

skonkretyzowania ile osób faktycznie zamieszkuje posesję.   

Następnym krokiem będzie  weryfikacja budynków, gdzie formalnie brak jest jeszcze 

meldunku osób zamieszkałych. Podkreślił, że na terenie gminy są budynki, które nie są 
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formalnie zgłoszone,  brak jest meldunku, a są już zamieszkałe. W związku z powyższym na 

podstawie wydanych pozwoleń budowlanych z ostatnich trzech-czterech lat zostanie również 

przeprowadzona weryfikacja tych danych.  

 

Pan Piotr Górecki podkreślił, iż pomysł jest bardzo dobry. Zaproponował, aby w tym celu  

pracownik Związku przygotował dla każdego sołectwa informację na temat zgłoszonych 

ilości osób w deklaracji, aby sołtys mógł ją potwierdzić, a ewentualnie w razie niepewności 

szerzej rozpoznać.  

 

Pan Kazimierz Mierzejewski odnosząc się do ilości odbieranych odpadów z terenu naszej 

gminy stwierdził, iż jest dwukrotnie większa. W związku z powyższym zwrócił się 

z zapytaniem czy odbiór odpadów komunalnych przez firmę odbywa się na podstawie 

zadeklarowanych ilości kubłów czy też śmieci są ważone.  

Pani Stanek wyjaśniła, iż każdy samochód, który wjeżdża na instalację przetwarzania 

odpadów  jest uprzednio ważony. Każdy kwit z samochodu jest dokładnie sprawdzany. 

Ponadto samochody, które odbierają śmieci są sprawdzane przez pracowników, którzy pilnują 

czy śmieci są odwożone na wskazane miejsce. 

Ponadto Pan Marian Gorgosch dodał, iż należy pamiętać o tym, że nie wszyscy mieszkańcy 

gminy Leśnica byli objęci wcześniej systemem. 

 

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza zwrócił się z zapytaniem w kwestii 

ściągalności zalegającej części opłat za gospodarowanie odpadami. 

Pani Stanek wyjaśniła, iż średnia ściągalność dla Związku wynosi 93 procent. 

 

Pan Burmistrz zwrócił się z zapytaniem czy stawka w kwocie 12,50 od osoby za odbiór 

odpadów jest w jakimś stopniu zagrożona. 

Pani Stanek odpowiedziała, iż stawka jest zagrożona ponieważ wytwarzanych  odpadów jest 

znacznie więcej. Być może kiedy uda się wpisać składowisko w Kędzierzynie-Koźlu 

w instalację regionalną to i stawka ulegnie pomniejszeniu. 

 

Pan Marian Gorgosch zwrócił się z zapytaniem ilu wykonawców świadczy usługi w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych na rzecz Związku. 
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Pani Stanek poinformowała, iż na rzecz Związku usługi świadczą następujące firmy tj. 

Remondis Gliwice, Remondis Opole, Veolia Krapkowice, Zakład Oczyszczania Miasta 

Zbigniew Krach i Usługi Komunalne w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Pan Andrzej Iwanowski zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość doposażenia 

w pojemnik na odpady dla posesji, która jeszcze nie jest zamieszkała oraz brak jest meldunku,  

a odpady są już wytwarzane. 

Pani Stanek wyjaśniła, iż wówczas istnieje taka możliwość  tj. pojemnik na odpady zostanie 

wydany na numer działki. 

 

Pan Hubert Mincer poruszył kwestię dostarczanych ilości worków do segregacji odpadów, 

a mianowicie  poinformował, iż  zdarzają się sytuacje, że właściciele posesji wystawiają 

większą ilość odpadów segregowanych, a  kierowcy zawsze pozostawiają tylko jeden worek 

dla każdego rodzaju odpadów komunalnych. Zaproponował rozwiązanie, aby właściciel 

uzyskał przy odbiorze odpadów komunalnych  z posesji worek za każdy wystawiony worek. 

Pani Stanek poinformowała,  iż w umowie pomiędzy Związkiem a Firmą Remondis jest zapis, 

iż należy dostarczyć worek za worek oraz odebrać nieograniczoną ilość odpadów suchych. 

Umowa przewiduje nawet zapis, iż jeżeli Remondis nie pozostawi odpowiedniej ilości 

worków to wówczas należy składować w innym worku (nie czarnym). 

 

Pani Stanek zaproponowała, iż jeżeli jest potrzeba zorganizowania spotkania z mieszkańcami 

gminy w temacie związanym z gospodarką odpadami komunalnymi to jak najbardziej  taka 

możliwość ze strony Związku Międzygminnego Czysty Region istnieje. 

 

Ad. pkt 2 

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń poinformował, iż w dniu 13 stycznia br. do Rady 

Miejskiej w Leśnicy wpłynęła informacja Regionalnej Komisji Orzekającej w Opolu 

działającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w sprawie dotyczącej naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miejskim w Leśnicy. 

W związku z powyższym Przewodniczący zapoznał członków komisji z treścią 

przedmiotowego pisma. Nadmienił, iż przedmiotem tego postępowania były ustalone w 

czasie kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 

Opolu w 2011 roku nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-27S za 2010 rok oraz 
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sprawozdaniu Rb-ST za 2010 rok. W wyniku postępowania Komisja Orzekająca postanowiła 

odstąpić od wymierzenia kary. 

 

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy wyjaśnił, iż w 2011 roku w Urzędzie Miejskim 

w Leśnicy została przeprowadzona kontrola kompleksowa przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. W trakcie czynności kontrolnych zostały wykryte nieprawidłowości 

w sprawozdaniach, które dotyczyły likwidacji Gminnego  Funduszu  Ochrony Środowiska 

oraz  niewykazanych środków finansowych zgromadzonych na lokatach bankowych. 

Przedmiotowe kwoty nie zostały wykazane przez pracownika Referatu Finansowo-

Budżetowego. W związku z powyższym Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu dopatrzyła 

się nieprawidłowości, które noszą  znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Burmistrz wyjaśnił, iż po przedstawieniu racji  przedmiotowe naruszenia w związku z tym, iż 

nie ucierpiał budżet gminy oraz budżet państwa i fizycznie burmistrz nie popełnił błędu lecz z 

racji sprawowania funkcji jest za niego odpowiedzialny zostało sporządzone orzeczenie o 

odstąpieniu od wymierzenia kary. Jednak koszty postępowania sądowego zapłacił osobiście 

burmistrz. Ostatecznie postepowanie zakończyło się odstąpieniem od wymierzenia kary. 

 

Ad. pkt 3 

Nie poruszono innych spraw. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Gizela Ploch 


