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Odpowiadając  na  Pani  interpelacje,  jednocześnie  mając  na  uwadze
korespondencję  z  Wydziałem  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,
chciałbym  na  wstępie   stanowczo  podkreślić,  że  również   jestem  zaniepokojony
rosnącymi kosztami gospodarki odpadami.  Pragnę zauważyć, że wszelkie działania
zmierzające do zmian w sposobie  naliczania  opłat  za  odbiór  i  utylizację  odpadów
komunalnych  odbywają się  za  wiedzą  radnych.  W  styczniu  2020  roku  Wydział
Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Kalisza  opracował
analizę systemu gospodarki odpadami. Obszerny dokument, zawierający omówienie
ośmiu różnych wariantów obliczenia  opłaty wraz z projektami uchwał,  przekazano
radnym. Był on przedmiotem dyskusji na komisjach Rady Miasta Kalisza w lutym.  

Ogromnie  jestem  Pani  wdzięczny  za  chęć  udziału  w  pracach  Zespołu
powołanego do opracowania  ewentualnie  nowej  metody rozliczenia  opłat.  W skład
grupy  roboczej  weszli  przedstawiciele  Rady  Miasta,  spółdzielni  lokatorskich,  rad
osiedli.  Pierwsze  posiedzenie  odbyło  23  lipca,  podczas  którego  szczegółowo
omówiony zasady gospodarki odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, jak również wady i zalety każdej z możliwych metod naliczania
opłat.  Przed kolejnym spotkaniem, które odbyło się 5 sierpnia,  została do Państwa
wysłana informacja o ilościach wytworzonych w latach 2014-2020 odpadów, kosztach
jak również liczbie osób korzystających z systemu, które to dane pozwalają na pełne
wykorzystanie  do  obliczeń  metod  dostępnych  zgodnie  z  obowiązującym  prawem.
Zapewniam, że udostępnione dane były rzetelnie przygotowane, pełne i wiarygodne.

Pragnę także nadmienić, że informacja czy dany przedsiębiorcza skorzystał z
ewentualnej  pomocy –  tarczy  antykryzysowej  jest  informacją,  którą  nie  dysponuje
Urząd  Miasta.  Zwracam  również  uwagę  na  fakt,  że  firmy  nie  mają  obowiązku
przekazywania informacji nt. rzeczywistych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw,
a ewentualną wiedzą na ten temat dzielą się bardzo niechętnie.

Chciałbym na koniec jeszcze raz serdecznie podziękować za zaangażowanie i
wszelką pomoc w rozwiązaniu tego problemu, w mojej ocenie przekazane dane są
kompletne i wystarczające.           
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