
UCHWAŁA NR 74/VIII/2019
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U. z  2019  r. 
poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
po rozpatrzeniu petycji I.K., Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się petycję I.K. w zakresie punktu 2 zawartego w piśmie z dnia 28 marca 2019 r. za niezasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, który zawiadomi wnioskodawcę 
o sposobie załatwienia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Miedźno.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźno

Zdzisław Bęben
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Uzasadnienie

W dniu 28 marca 2019 r. do Urzędu Gminy Miedźno wpłynęło pismo I.K. Treść drugiego punktu pisma
(zawierająca propozycję ustalenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w wysokości
12,18 zł/osobę/miesiąc) wskazała konieczność zakwalifikowania go jako petycji.

Przystępując do wypracowania stanowiska członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu
w dniu 11 kwietnia 2019 r. w pierwszej kolejności zapoznali się z treścią pisma I.K. Składający petycję
proponuje, na podstawie własnych wyliczeń ustalić opłatę w wysokości 12,18 zł/osobę/miesiąc. Do wyliczeń
przyjął następujące założenia:

- koszt przetargu 1 105 303, 50 zł;

- liczba miesięcy 12;

- liczba mieszkańców 7 557 (dane GUS za 2017 r.).

Jednak faktyczne dane wzięte do ustalania opłaty za odbiór odpadów komunalnych są inne:

-koszt przetargu 1 105 303,59 zł za 12 miesięcy, jednak wartość brana pod uwagę to 8/12 tej kwoty
dotycząca miesięcy od maja do grudnia 2019 roku czyli 736 869, 06 zł;

- liczba miesięcy 8 gdyż opłata w wysokości 6,90 zł/osobę/miesiąc będzie obowiązywać pierwsze cztery
miesiące bieżącego roku (styczeń, luty, marzec, kwiecień), oraz pozostanie niedopłata wynikająca z różnicy
pomiędzy kwotą obowiązująca mieszkańców, a kwotą faktycznie ponoszoną przez gminę na rzecz zakładu
odbierającego odpady;

- liczba mieszkańców którzy faktycznie zamieszkują gminę zgodnie ze złożonymi deklaracjami jest niższa
niż zameldowanych w gminie i wynosi średnio 6700.

Po uwzględnieniu tych danych, wyliczenia przedstawiają się w następujący sposób:.

-kwota przetargowa na mieszkańca w miesiącach styczeń, luty, marzec: 19,46 zł/osobę/miesiąc, daje to
niedopłatę w wysokości 12,56 zł/osobę/miesiąc;

- kwota przetargowa na mieszkańca w miesiącu kwiecień: 13,75 zł/osobę/miesiąc, daje to niedopłatę 6,85 zł
zł/osobę/miesiąc.

Niedopłata za pierwsze cztery miesiące daje kwotę: 298 351,00.

298 351,00 (niedopłata) + 736 869,06 (kwota przetargu za 8 miesięcy) = 1 035 220,06;

1 035 220,06 : 8 (liczba miesięcy) = 129 402,51 (po zaokrągleniu);

129 402,51 : 6700 (średnia liczba zadeklarowanych mieszkańców) = 19,31 (po zaokrągleniu).

Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami, do kosztów gospodarowania należy wliczyć wszelkie koszty
jakie obciążają gminę:

- koszt programów obsługujących system gospodarowania odpadami: 2.900,00 zł/rok, co daje
241,66 zł/miesiąc;

- koszt wydruku książeczek opłat: 2.068,37 zł/rok, co daje 172,36 zł/miesiąc;

- koszty związane z utrzymaniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
54.339,15 zł/rok, co daje 4.942,28 zł/miesiąc;

- koszty pracownicze 1 i ½ etatu: 97.863,24 zł/rok, co daje 8.155,27 zł/miesiąc.

Kwoty te po zsumowaniu dają: 13.097,55 zł/miesiąc;

13.097,55 : 6700 (średnia liczba zadeklarowanych mieszkańców) = 1,95 zł/osobę/miesiąc

Więc wyliczona kwota na mieszkańca to 21,26 zł/osobę/miesiąc.

Przyjęta stawka przez Radę Gminy stawka to 18,50 zł/osobę/miesiąc. Wynika z tego, iż Gmina aby
nie obciążać nadmiernie budżetu domowego mieszkańców rekompensuje część opłaty w kwocie
2,76 zł/osobę/miesiąc.

W związku z powyższym komisja uznała petycję za niezasadną. W posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków
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i Petycji uczestniczyło 3 członków. Za uznaniem petycji za niezasadną głosowało 3 członków.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

(-) Waldemar Wosiński
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