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KRM.0012.0110.2019 
D2019.12.03420 
 

 

 

Protokół Nr 0012.6.20.2019 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej  

Rady Miasta Kalisza 

 

Protokół Nr 0012.8.20.2019 

 Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Kalisza 

 

ze wspólnego posiedzenia, 

które odbyło się w dniu 30 grudnia 2019 roku 

 

 

********************************************************************* 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

********************************************************************* 
 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Zatwierdzenie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

4. Korespondencja. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.  

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 

Europejskiej, Artur Kijewski, który powitał wszystkich obecnych. 
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Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  

Radni zatwierdzili porządek obrad w głosowaniu:  

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 11 osób za (11 obecnych). 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 osoby za (4 obecnych). 

 

Ad. 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 

Projekt uchwały przedstawił Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. Radny Tadeusz Skarzyński zapytał, czy 

wprowadzona zmiana oznacza obniżenie stawek dla nieruchomości mieszanych  

i dlaczego zapisy takie nie znalazły się w pierwotnym projekcie uchwały skoro takie 

wytyczne były już w ustawie. Pan Kłysz odpowiedział, że w ustawie zmieniającej  

w art. 9 powiedziane jest, że Miasto ma rok na wprowadzenie tego systemu, czyli do 

piątego września. Radny Skarżyński stwierdził, że jeżeli została podjęta taka praca, aby 

wprowadzić to od stycznia to uchwała powinna być dostosowana do tych przepisów. 

Naczelnik odpowiedział, że nie, ponieważ zgodnie z różnymi opiniami radców prawnych 

przepisy te jeszcze nie obowiązują, będą wymagalne od piątego września, a do tego czasu 

gmina decyduje, jakie będą wysokości opłaty. Radny Tadeusz Skarżyński stwierdził, że 

zgodnie z tym, co zrozumiał wdrażany jest nowy system gospodarki odpadami, który 

dostosowywany jest do nowych zasad obowiązujących od września przyszłego roku. Pan 

Kłysz wyjaśnił, że ustawodawca zobowiązał do włączenia do systemu gospodarki 

odpadami nieruchomości mieszane w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie 

przepisów, więc aby w ciągu roku nie nastąpiła zmiana zasad z wykonawcami usługi 

odbioru odpadów komunalnych i system mógł być jednolity trzeba było wprowadzić takie 

zapisy od początku roku. Natomiast na dzisiejszym posiedzeniu mowa jest o stawkach. 

Radny Dariusz Grodziński zapytał, kto i o co pojechał walczyć do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej skoro poprzednia uchwała zostaje zastąpiona obecnie omawianą, czy nie 

jest to tylko strata pieniędzy. Pan Kłysz odpowiedział, że około godziny jedenastej będzie 

wiadomo. Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy w związku z tym, że w budżecie 

skalkulowany jest do września wypływ pieniędzy od stawki 20 złotych za pojemnik 

najmniejszy a w tej chwili zmienia się to pięciokrotnie do stawki 3,94 to powstanie dziura 
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w budżecie. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

odpowiedział, że zgodnie z poprawką, którą pani Skarbnik przedstawiła na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów są dwie składowe tego, co wpłynie na zwiększenie 

dochodów na gospodarkę odpadami. W styczniu odbędzie się kompleksowa debata  

z przedstawieniem uchwał dotyczących tego, iż opłata nie będzie naliczana od mieszkańca 

tylko według innej metody i to będzie główna partia dochodów do budżetu. Kwota dwóch 

milionów, o której mowa w autopoprawce jest bardzo ostrożnie policzona przede 

wszystkim na bazie zmiany metody naliczenia opłaty. Radna Oliwiecka dodała, że jeżeli 

pięciokrotne obniżenie tej opłaty nie stanowi problemu dla budżetu to oznacza, że 

powstała nadwyżka w systemie, co jest niedozwolone. Pan Kłysz odpowiedział, że takiej 

sytuacji nie ma i braknie pieniędzy zwłaszcza, gdy rozpocznie się budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów, która może kosztować nawet 10 miliomów złotych. Radna 

Magdalena Walczak zapytała, co się zmieni od stycznia dla niej, jako przedsiębiorcy, 

który prowadzi działalność na nieruchomości mieszanej. Pan Kłysz wskazał, że 

przedsiębiorcy będą mieli obowiązek złożenia deklaracji do końca stycznia i dzisiejsze 

rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i sesja wskażą, jakie stawki 

będą obowiązywać. Po pierwszym stycznia odbędą się również spotkania ze 

spółdzielniami i zarządcami nieruchomości informujące o nowych obowiązkach. Radny 

Piotr Mroziński zapytał, jak to się stało, że na czas przygotowywania poprzedniej wersji 

uchwały nie były znane dla Urzędu Miasta wytyczne RIO. Pan Kłysz odpowiedział, że 

były znane. Radny stwierdził, że w takim razie został tylko formalnie stracony czas. Pan 

Kłysz odpowiedział, że nie była to strata czasu. Stawki były znane, ponieważ obowiązują 

od 19 lipca. Radny Mroziński stwierdził, że gdyby były znane wytyczne RIO to nie 

byłoby tego zamieszania. Pan Jan Kłysz wyjaśnił, że RIO nie ma wytycznych  

i Regionalnej Izby Obrachunkowej nie można zapytać, co by było gdyby, ponieważ RIO 

działa po fakcie. Radna Kamila Majewska zapytała, od kiedy te stawki są znane. Pan 

Kłysz odpowiedział, że stawki znane są od 19 lipca, ale za chwilę to się zmieni, ponieważ 

zapis ustawowy mówi o tym, że stawka ta wynosi 3,2 % od wskaźnika ogłaszanego przez 

Główny Urząd Statystyczny, który ogłaszany w marcu, więc będzie nowa cena. Radny 

Piotr Mroziński dodał, że nie wiedział o takim zapisie ustawowym i nie miał odniesienia. 

Radna Barbara Oliwiecka wskazała, że ani radni po mimo wszelkiej dyskusji  

ani spółdzielnie po mimo wszelkiej dyskusji i zapytań nie dostali informacji, że do 
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września, czyli tak długo jak można wprowadzane są autorskie stawki, ale od września 

trzeba już przejść na stawki ogłoszone według wskaźnika. Radna Kamila Majewska 

zapytała, dlaczego radni nie byli o tym poinformowani. Naczelnik wskazał, że nie było 

takiego pytania i dyskusji na ten temat. Prezentując stawkę 20 złotych uzasadniał to 

zapisem ustawy, który mówi, że ustalane opłaty mają odpowiadać kosztom. Artur 

Kijewski, przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

wskazał, że od tego pan naczelnik powinien zacząć, przedstawić, na czym polega 

problem, ponieważ łączenie wielu wątków wprowadza chaos i przez to radni nie wiedzieli 

czy można czy nie można. Radny Eskan Darwich zapytał skąd pan naczelnik ma 

pewność, że od stycznia zmieni się sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów. Pan 

Kłysz odpowiedział, że na żadnym posiedzeniu komisji, na której był omawiany temat 

naliczania opłaty nie słyszał głosów radnych, że metoda od głowy jest dobra. Radna 

Barbra Oliwiecka wyjaśniła, że radni na komisjach chcieli otrzymać pełną informację, jak 

się będą kształtować ceny w zależności od wyboru metody, żeby móc wybrać najbardziej 

sprawiedliwą metodę dla Kalisza. Następnie radni przeszli do głosowania: 

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej: 14 osób za (14 obecnych). 

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad. 4. Korespondencja. 

Brak. 

 

Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak. 

 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta  

i Integracji Europejskiej, Artur Kijewski zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział 

oraz dyskusję. 

 

Przewodniczący 

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji 

Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza 

/... / 

Artur Kijewski 
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Przewodniczący 

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Kalisza 

/... / 

                                                                                             Roman Piotrowski 

 

 

 


