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Szanowna Pani

Agnieszka Konieczna
Radna Miasta Kalisza

Odpowiadając  na  Pani  interpelację  w  sprawie  Systemu  Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi, uprzejmie informuję, że zgodnie z zasadą transparentności i
jawności  finansów publicznych,  otrzymała  Pani  komplet  dokumentów dotyczących
wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami.

Dodatkowo,  odnosząc  się  do  Pani  kolejnych  wątpliwości,  pragnę  wyjaśnić,  co
następuje:

Pytanie:  Dlaczego  przedłożone  kserokopie  aneksów  -  Aneks  nr  1  do  umowy  nr
UA/387/WGOŚ/2019  z  dnia  16  grudnia  2019r.  oraz  Aneks  nr  1  do  umowy  nr
UA/385/WGOŚ/2019  z  dnia  16  grudnia  2019r.  -  do  umów z  firmami  zajmującymi  się
odbiorem odpadów są podpisane z datą 07 sierpnia 2020 roku, a od 01 lipca 2020 roku
firmy  wykonują  transport  do  Mirosławca?  Aneksy  powinny  być  podpisane  pod  koniec
czerwca 2020 roku.

Odpowiedź: Aneksy  do  umów z  firmami  zajmującymi  się  odbiorem i  transportem
odpadów  komunalnych  o  numerach:  UA/385/WGOŚ/2019  i  UA/387/WGOŚ/2019
zostały  podpisane  w  dniu  7  sierpnia  2020  roku,  natomiast  aneks  do  umowy  
nr UA/386/WGOŚ/2019 został podpisany w dniu 13 sierpnia 2020 roku.

Aneksy zostały zawarte w związku z:

-  pismem Związku Komunalnego Czyste Miasto Czysta Gmina z dnia 22 stycznia
2020 roku, w którym Związek poinformował członków o  przestoju technologicznym
sortowni ZUOK ,,Ori Staw” w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2020 r.,

 -  pismem  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  Miasta  Eko  Spółka  z  o.o.  –  lidera
Konsorcjum z dnia 30 lipca 2020 r.,  w którym spółka wnioskowała o konieczność
dokonania  zmian,  w  formie  aneksów,  w zakresie  stawki  wynagrodzenia  za  odbiór
i transport  Mg odpadów z uwagi na zmianę miejsca zagospodarowania odpadów.

Na termin podpisania aneksów wpłynęło również zakończenie, w dniu 24 lipca 2020
roku,  negocjacji  cenowych  prowadzonych  z  firmami:  Przedsiębiorstwem  Usług
Komunalnych S.A. w Kaliszu i Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta Eko Spółka
z o.o. Zgodnie z § 2 podpisanych aneksów, rozliczenie za świadczoną usługę nastąpi



w okresie planowanego przestoju w funkcjonowaniu instalacji ZUOK ,,Orli  Staw”,
począwszy od miesiąca lipca 2020r.

Pytanie: Dlaczego otrzymałam dwa w/w aneksy do umów z firmami wykonującymi odbiór
odpadów na sektor nr I i III, a nie otrzymałam aneksu z firmą PUK na sektor II? Proszę
o przedłożenie aneksu do umowy nr UA/386/WGOŚ/2019.

Odpowiedź: W  odpowiedzi  na  pytanie  informuję,  że  aneks  do  umowy
UA/386/WGOŚ/2019 na odbiór i transport odpadów, tak jak informowałem powyżej,
został  podpisany  w  dniu  13  sierpnia  2020  r.  po  zakończonych  negocjacjach  z
Wykonawcą i został Pani przekazany w dniu 19 sierpnia 2020 roku przez Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Pytanie: W dokumentacji  brakuje  umowy z  firmą AFT Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  z  siedzibą  w
Mirosławcu  na  odbiór  odpadów  w  okresie  planowanego  przestoju  w  funkcjonowaniu
instalacji w "Orlim Stawie".

Odpowiedź: Umowa z firmą ATF Spółka z o.o. Sp. Komandytowa została podpisana
w dniu 13 sierpnia 2020 roku i została Pani również przekazana  w dniu 19 sierpnia
2020 roku przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Jednocześnie  pragnę  zaznaczyć,  że  wszystkie  aneksy  zostały  sporządzone
w  trzech  egzemplarzach  i  jeden  egzemplarz  został  zaparafowany  przez  radcę
prawnego Urzędu Miasta Kalisza. Natomiast w związku z tym, że ww. aneksy nie
powodują  powstania  zobowiązań  pieniężnych,  nie  jest  konieczna  kontrasygnata
Skarbnika Miasta Kalisza.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza




