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P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.4.6.2013 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 17 grudnia 2013 r. 

 

 

 Na stan 6 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty. 

 

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – Ewa 

Rekuć. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Marianna 

Kisielska. 
 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty,   

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Ocena stanu funkcjonowania gospodarki odpadami w nowym systemie prawnym. 

3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

4. Sprawy wniesione. 

5. Wolne wnioski. 

 

Zaproponował, by z przyczyn technicznych zamienić porządek posiedzenia, by punkt 3 został 

omówiony jako pierwszy. 

 

Radni wyrazili zgodę.  

 

Uwag do porządku nie zgłaszano.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

 

 

Uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia komisji nie wniesiono. 

 

Komisja przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym, przyjęła protokół Nr ORN.0012.4.5.2013 

posiedzenia Komisji odbytego  w dniu 22 października 2013 roku. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty,   

zapytał, czy radni maja jakieś propozycje.  
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Członek Komisji – Zbigniew Aksienionek, 

stwierdził, iż należy zająć się gminnymi zasobami mieszkań socjalnych i w jakim stopniu 

pokrywają potrzeby mieszkańców, a ile gmina dokłada do wsparcia Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Dodał również, że jeżeli będzie taka potrzeba należy podyskutować na temat instalacji energii 

odnawialnej, biogazowniach i wiatrakach i ich skutkach społecznych. Uważa, że gazownie ruszają i 

ten temat może zaistnieć w przyszłym roku. 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty,   

zapytał, czy aby na pewno był to temat do opracowania dla Komisji Rewizyjnej. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun, 

uważa, że jest to temat dla Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. 

 

Radni zgodzili się z radnym Mariuszem Miłunem. 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty, 

stwierdził, iż w każdej chwili można do planu pracy dodać nowy temat, który będzie w danym 

momencie „na czasie”. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

dodał, iż w każdej chwili komisja może uchylić temat na rzecz ważniejszych kwestii. 

 

Członek Komisji – Zbigniew Aksienionek, 

dodał, iż pod koniec kadencji należy zająć się tematem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Olecku. Stwierdził, iż należy zbilansować poprzedni rok działalności tego ośrodka. 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty, 

uważa, iż MOSiR-em należałoby się zająć równo po 2 latach działalności hali Lega i wtedy zrobić 

cały bilans. Dodał, iż powinien znaleźć się temat analizy Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku. 

Stwierdził, iż analiza sprawozdania z budżetu jest tak oczywistym tematem, że nie jest konieczne 

umieszczanie go z planie pracy. Uważa, że należy w przyszłym roku wrócić do tematu o 

gospodarce odpadami.  

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

poinformował, iż jego zdaniem  należy zając się tematem oceny gospodarki lokalami użytkowymi 

gminy i jednostek organizacyjnych, czyli tych, które gmina wynajmuje firmom i uzyskuje z tego 

tytułu przychody. Dodał, iż część lokali jest wynajmowana bezpośrednio przez gminę, a część przez 

jednostki organizacyjne, np. MOSiR, MOPS, ROK czy szkoły. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun, 

zgodził się z radnym Grzegorzem Kłoczko, dodał, iż należy przyjrzeć się lokalom socjalnym tzw. 

kontenerom czy dobrze sprawują swoją funkcję. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zaproponował, by w miesiącu kwietniu zająć się podsumowaniem sezonu zimowego.   

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun, 

poparł wniosek radnego Grzegorza Kłoczko, dodał, iż należy skupić się na gospodarce odpadami 

komunalnymi i na hali Lega. 

 

Po dyskusji komisja wypracowała następujące tematy do planu pracy na 2014 r.: 

 luty – Ocena gospodarki lokalami użytkowymi gminy i jednostek organizacyjnych; 

 kwiecień – Ocena zadania – Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2013-2014; 

 maj – Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r; 
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 sierpień – Ocena stanu funkcjonowania gospodarki odpadam; 

 październik – Analiza finansowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku i 

Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. 

   

 

Innych pytań nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Ocena stanu funkcjonowania gospodarki odpadami w nowym systemie  

prawnym. 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty, 

zapytał, Panią Kierownik Wydziału GKO Mariannę Kisielską jak wygląda współpraca z firmą, 

która świadczy usługę wywozu śmieci.  

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż ciężko jest ocenić, ponieważ nie ma porównania z innymi firmami, ze względu na 

to że jest to nowość dla wszystkich. Dodała, że nie zawsze jest idealnie, ale ani 1 lipca, ani teraz 

śmieci nie zalegają na ulicach. Przyznała, iż na początku były adresy pomijane, ponieważ nasza 

gmina posiada bardzo dużą zabudowę kolonijną i kierowcy zwyczajnie nie znali dróg do tych 

miejsc. Przewoźnik, który ma odebrać odpady posiada tylko adres docelowy, a nie zna nazwisk, 

pytając się o dany numer domu mieszkańców, to nie są oni w stanie odpowiedzieć kto pod tym 

wskazanym adresem mieszka. Stwierdził, iż bardzo by chciała, aby przewoźnik, który odbiera 

odpady, bardzo wnikliwie notował, jakie śmieci odbiera i ile. To ułatwiło by ewidencję, która 

prowadzi urząd. Wie, że jest to na razie niemożliwe, ponieważ pracownicy, którzy odbierają 

nieczystości zmieniają się i ciężko jest przeszkolić wszystkich pracowników. 

 

Członek Komisji – Zbigniew Aksienionek, 

zapytał, czy problem polega na tym, że mieszkaniec oddałby mniej śmieci, niż przewoźnik 

wykazałby to w swojej ewidencji. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż ją interesuje tylko ile z konkretnej nieruchomości jest odbieranych faktycznie 

odpadów. 

 

Członek Komisji – Zbigniew Aksienionek, 

zauważył, iż w deklaracji wykazuje się nie ilość śmieci, tylko ilość osób. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun, 

zapytał, skąd wiadomo, czy mieszkańcy nie przekraczają ilości wyprodukowania odpadów. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż nie ma jeszcze wypracowanego tego systemu, by stwierdzić, którzy mieszkańcy 

przekraczają swój limit i muszą dopłacić. 

 

Członek Komisji – Zbigniew Aksienionek, 

stwierdził, iż zdarzają się takie sytuacje, kiedy w obywatel zamiast dwa razy w miesiącu, wystawi 

śmieci tylko raz. 
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Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż gdyby miała bardzo dokładnie zaewidencjonowane, że w miesiącu lipcu od 

mieszkańca odebrane zostało 460 litrów, a w miesiącu sierpniu 320 litrów, to wtedy ułatwiłoby to 

całą procedurę. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński, 

zapytał, ile jeszcze osób nie złożyło deklaracji śmieciowej. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż właściciele 61 nieruchomości nie złożyli deklaracji, a około 232 nieruchomości 

według zgłoszeń właścicieli jest niezamieszkałych. 

 

Członek Komisji – Jarosław Bagieński, 

zapytał, czy poprawiła się sytuacja w lasach, po wejściu w życie tej ustawy. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż nie posiada takich danych. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zauważył, iż ilość osób zadeklarowanych stanowi procent osób zapisanych jako mieszkańców 

gminy. Zapytał ile osób zostało ujętych  w deklaracjach. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż nie posiada takiej wiedzy, ponieważ nie prowadzi takiej ewidencji. Dodała, że 

istotna dla niej jest nieruchomość, z której trzeba odebrać śmieci. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

uważa, że jest to podstawowa informacja, ponieważ będzie widoczna wtedy migracja ludzi. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż w jednym miesiącu jest około 60 korekt deklaracji i ciężko jest konkretnie 

określić ile osób znajduje się w deklaracjach. Jak już wspomniała nie jest istotne to ile osób 

znajduje się w deklaracjach, a z których nieruchomości należy odebrać odpady. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zapytał, dlaczego w takiej sytuacji jest potrzeba ewidencji, ile przewoźnik przyjął odpadów od 

mieszkańców, bo jeśli nie ma ilości osób to nie wiadomo ile tak naprawdę powinno być tych 

odpadów. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż na obecną chwilę nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie, ile osób jest 

zdeklarowanych, ale w programie komputerowym są wszystkie pełne informacje. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zapytał, ile na bieżąco spływa opłat za odpady, czy są zaległości i czy koszty windykacji są 

znaczące. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż na 30 listopada wymiar należności wobec gminy za 6 miesięcy na podstawie 

złożonych deklaracji wynosił 1 579 011,00 złotych. Dodała, iż dokonano wpłat na kwotę 

1 277 903,00 złotych. Koszt odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, który poniosła 

Gmina Olecko od 1 lipca  do 30 listopada 2013r. to 210 393,81 zł, a kwota, którą trzeba było uiścić  

do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Siedliskach to 

942 178,78 zł,  w tym koszty odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – 922 357,84 zł, 
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selektywnie zebranych odpadów, frakcja sucha – 16 292,97 zł, odpady ulegające biodegradacji, 

frakcja mokra-  57,37 zł, odpady wielkogabarytowe – 2287,61 zł i zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne – 573,70 zł. Dodała, iż koszty poniesione na rozpowszechnienie informacji 

dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów w Gminie Olecko wyniosły 2 137,64 zł 

(zakup druków deklaracji, ogłoszenia w prasie i w postaci ulotek). Na dzień 30 listopada 2013 r. 

wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1 277 903,07 zł, kwota 

należności do zapłaty wynosi 321 107,93 zł.  

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zapytał, jaki jest wskaźnik śmieci zdeklarowanych na zmieszana i selektywne. 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż nie jest w stanie tego podać, ponieważ np. na wsiach odpady mokre nie są w 

ogóle oddawane. 

Członek Komisji – Mariusz Miłun, 

zapytał, czy Gmina musi dopłacać do wywozu śmieci. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, że nie. 

 

Członek Komisji – Mariusz Miłun, 

zapytał, co będzie ze śmieciami, które będą wytwarzane ponad normę. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, że według początkowego założenia, koszty odbioru odpadów z terenu Gminy 

Olecko w ciągu roku będą wynosiły 3  200 000,00 złotych.  

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zapytał, o jakie chodzi koszty. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, że o wszystkie koszty związane z wywozem śmieci. Po wszystkich wyliczeniach, 

stwierdziła, iż koszty, które Gmina ponosi, są niższe niż wpływy od mieszkańców, ale kwota, która 

zostaje nie może zostać wydana na nic innego, niż obsługę systemu. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zapytał, czy w takiej sytuacji nie można obniżyć kosztów opłat za odpady. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, że nie miałoby to sensu, ze względu na to że każda zmiana niesie za sobą koszty. 

Dodała, iż to co zostało zaoszczędzone, zostałoby wydane na deklaracje, ogłoszenia itp. 

Stwierdziła, iż byłoby to też utrudnienie dla ludzi, ponieważ każdy obywatel będzie musiał zmienić 

deklarację.  

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zapytał, czy są dane za co płaciliśmy przy utylizacji. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, że tak.  
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Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zapytał, dlaczego Gmina płaci w Siedliskach za tonę odpadów, a nie jak zakładano na początku od 

osoby. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż przy płatności za tonę płacimy mniej. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zapytał w jaki sposób zostało ustalone, że rozliczamy się za tonę, a nie za osobę.  

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, iż to w jaki sposób się Gmina rozlicza i jak funkcjonują Siedliska, to decydują 

właściciele Siedlisk, a właścicielami Siedlisk jest 12 gmin.  

 

Członek Komisji – Grzegorz Kłoczko, 

zapytał, czy Gmina kontroluje cały system odpadów. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, że tak. 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty, 

zapytał, czy w samochodach przewoźnika jest zainstalowany odbiornik GPS. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Marianna Kisielska, 

odpowiedziała, że w każdym samochodzie jest zainstalowany odbiornik i pracownik wydziału GKO 

ma podgląd na to gdzie i kiedy odbierane są śmieci. 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty, 

oświadczył, iż cieszy się z tak dobrze wypracowanego systemu. Dodał, iż komisja sprawdzi jeszcze 

w przyszłym roku jak działa gospodarka śmieciowa. 

 

Innych pytań i uwag nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

 

Do punktu 4– Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty, 

 

poinformował, że do komisji wpłynęła następująca sprawa: 

 pismo Pani Renaty Dunaj odnośnie zmiany i uściślenia zapisów ustawy Nr 

ORN.0007.62.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku. 

 

Innych spraw nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 4 – Wolne wnioski. 

 

 

Wolnych wniosków nie zgłaszano.   
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Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

                   Protokołowała                           Przewodniczący Komisji 

                    Ewa Rekuć                                                                     Krzysztof Kempisty  

 


