
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Spraw Obywatelskich 

2 Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2018 
Obrady rozpoczqto 5 grudnia 2018 o godz. 15:00, a zakonczono o godz. 17:03 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wziqio udzial5 czlonk6w. 

Obecni: 

1 .Krzysaof Bobkowski 
2. Slawomir Czemhiski 
3. Bo2ena Kalinowska 
4. . . 

5. Agnieszka Oktaba 
6. Jaroslaw Krzysztof Pielach 

W posiedzeniu Komisji udziat wzieli takke : 

1. Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy 
2. J6zef Zajqc - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy 
2. Tadeusz Kanownik - Sekretarz Miasta i Gminy 
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy 
5. Rafal Karpiliski - Kierownik Referatu RMP 
6. Maciej Golawski - Dyrektor OSiR 
7. Alicja Melion - Dyrektor ZOSiP 
8. Renata Mulik - Dyrektor CKiCz 
9. Adam Krzemihki - Komendant Stra2y Miejskiej 
10. Anita Kubalska - Kierownik Referatu AG 
1 1. Anna Oriowska - Kierownik OPS 

1. Pnedstawienie ponqdku obrad. 

Przewodnicqca Komisji otworzyla posiedzenie i powitala wszystkich zebranych 
oraz paedstawila porzqdek obrad: 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowei Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028. 
2. ~ o z ~ a t r k n i e  i zaopinio&anie projektu uchwaiy budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 
2019. 
1) Dzial600 - Transport i IqcznoSC 
2) Dzial700 - Gospodarka mieszkaniowa 
3) Dzial754 - Bezpieczelistwo publicme i ochrona przeciwpotarowa 
4) Dzial 756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem. 
5) Dzial851 - Ochrona zdrowia 



6) Dzial852 - Pomoc spoleczna 
7) Dzial 855 - Rodzina 
8) Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 
3. Sprawy roine. 

Przewodniczqca Komisji zaproponowala dodanie do porzqdku obrad dwoch punktow: 
4.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia ryczattowej stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 
nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz 
5.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia optaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej oplaty na terenie Miasta i 
Gminy Serock. 
Nie zgloszono zastrzeze~i. 

Zmieniony porzqdek obrad przedstawial sie nastqpujqco. 
1. Przedstawienie porzqdku obrad. 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028. 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 
2019. 
1) Dzial600 - Transport i lqcznoSC 
2) Dzial700 - Gospodarka mieszkaniowa 
3) Dzial754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 
4) Dziai756 - Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem. 
5) Dzial 85 1 - Ochrona zdrowia 
6) Dzial 852 - Pomoc spoleczna 
7) Dzial 855 - Rodzina 
8) Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 
4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia ryczaltowej stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 
nieruchomoici wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej oplaty na terenie Miasta i 
Gminy Serock. 
6. Sprawy r6zne. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaky w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Pinansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028. 

3. Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaky budietowej Miasta i Gminy Serock 
na rok 2019. 

Projekty uchwal przedstawila Pani Monika Ordak Skarbnik Miasta i Gminy Serock. 
Poinformowala o wprowadzeniu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej polegajqcej na przesunieciu Srodkow w wysokoici 1.500.000zl z zadania 
,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie p i n y  do zadania pn. ,,Budowa stacji 
uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska" przeniesienie to dotyczyloby roku 2021. 



Radny Krzysztof Bohkowski zapytai o wykaz przedsiewzieC do WPF. Sq dwa 
przedsiewziecia realizowane przez OPS, lqczne naklady finansowe na 1 mln 173 tys. ktore q 
rozlozone na lata, ale te kwoty nie bilansujq sie. Jest poiniej napisany tylko limit zobowiqzan. 

Pani Skarbnik wyjasnila, ze jeSli spojrzymy do WPF na tym zadaniu w roku biezqcym, 
zobaczymy, ze na limicie roku 2018 jest ponad 800 tys. zl. Ten projekt zostal zabezpieczony 
w budzecie, ale my tych Srodk6w nie otrzymamy i nie zrealizujemy zdania, bo na dzieli 
uchwalenia budzetu nie byto podpisanej umowy. JeSli chodzi o tqczne naklady finansowe 
wykazujemy wartoSC calego projektu bgdi calej umowy a limity roku nastepnego jd l i  chodzi 
o WPF 2019 roku zaczynamy od 2019r. Pokazujemy limit 2019,2020,2021 tj. limit 
zobowiqzah jeszcze jaki mamy do poniesienia a lqczne naklady finansowe tj. wydatki, ktore 
mamy do poniesienia, plus wydatki, kt6re ewentualnie ponieSliSmy w latach ubieglych. 
Zmiana bedzie zrobiona w przyszlym roku, gdzie te plany dostosujemy. W tym roku nie 
wykonamy wydatkbw. 

Radny Krzysaof BoIikowski poprosil o wyjainienie czy te kwoty nie sq do wydania w 
danym roku, czy te 800 tys. zl. jest zaplanowane i przejdzie do roku 2019. 

Pani Skarbik wyjainila, ze po zmianie budzetowej zaplanujemy w budzecie te 800 tys. 
zwiekszymy do tej kwoty 217 tys. i ujmiemy to wtedy w WPF. 

Przewodniczqca Komisji Bozena Kalinowska zapytala o dochody w dziale 700- gospodarka 
gruntami i nieruchomolciami, wplywy z tytuh uzytkowania wieczystego kwota planowana to 
200 tys. zl. Przewodniczqca zapytata ilu zostalo jeszcze uzytkownikow wieczystych, ktorzy 
ponosq te oplate, oraz zapytala o dzial600- Lokalny Transport Zbiorowy czy ta kwota, kt6ra 
jest planowana zaspokoi potrzeby. 

Zastepca Burmistrza J. Zajqc wyjainil, ze ta kwota niestety nie zaspokoi potrzeb o 
rozstrzygnieciu przetargu, do najtanszej oferty trzeba byloby dolotyC 202 tys. zt a do 
nastepnej 391 tys. zl. 

Sekretarz Tadeusz Kanownik odpowiadajqc na pytanie o uiytkownikow wieczystych, 
poinformowal, ze mamy dwie grupy uzytkownikow wieczystych, tacy ktbrzy wykorzystujq 
Wkowanie  wieczvste vod budownictwo mieszkaniowe iednorodzinne i wielorodzinne ti. . . " - 
okolo 48 osob, pozostala grupa to uzytkownicy wieczySci prowadzqcy dziatalnoSC 
gospodarcq, oni majq innq oplatq. Weszla nowa ustawa, kt6ra daje mozliwoSC gminom 
przeksztalcenie z mocy prawa w prawo uzytkowania wieczystego w stosunku do gruntow 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe ale daje mozliwoSC gminom zastosowanie 
bonifikat. W najblizszym czasie zostanie przygotowana uchwala w tej sprawie i wtedy 
zostanie szczeg6lowo wyjaSnione to czym jest uzytkowanie wieczyste. Lgczne planowane 
dochody w ciqgu roku tj. okolo 35 tys. zl. 

Radny Krzysztof Bohkowski zapytai jaki bylby koszt r6wnania ul. Polnej, oraz jak miatyby 
siq koszty rownanie drogi do polozenia kostki. Kwota zaplanowana w dziale zakup ustug 
remontowych to 4.280 tys. radny zapytal czy to sq pelne koszty razem z r6wnaniem drcig. 
Radny zapytal ponadto czy w 5 zakup uslug pozostalych i wydatki inwestycyjne jednostek 
budzetowych czy to jest mowa budowe nowych drog. 

Pani Skarbnik Monika Ordak wydatki na remonty drog na pewno nie bqdq wystarczajqce, w 
miare potrzeb zglaszanych przez mieszkancow bedziemy przesuwak Srodki i dokonywat 



zmian w budtecie. JeSli chodzi o 9 6050 to sq tam wszystkie zadania, kt6re sq ujqte w 
zalqczniku inwestycyjnym, kt6re sq zwiqzane z budowq nowych dr6g lub modemizacjq. JeSli 
chodzi o zakup uslug pozostakych to t a l e  jest modernizacja dr6g ale wykonana przez finny: 

Dyrektor MGZK Miroslaw Smutkiewicz poinfonnowal, ze r6wnanie tj, przejechanie 
r6wniarkq bez tadnych material6w 1 km drogi kosztuje w granicach 1.000 zl. 

Przewodnicqca Komisji zapytata o dzial 852 Pomoc spoleczna- jest tam punkt zakup ushg 
przez jednostki samorqdu terytorialnego od innych jednostek samocqdu terytorialnego tj. 
294 tys. zl. oraz punkt zadania przeciwdzialania przemocy w rodzinie tam jest 500 zi czy te 
kwoty w caloSci pokrywajq koszty jakie gmina ponosi z tego tytulu. 

Kierownik OPS Anna Orlowska wyjagnila, t e  kwota 294 tys. zt jest zaplanowana na oplaty, 
kt6re grnina ponosi z tytuiu os6b, kt6re siq znajdujq w domu pomocy spolecznej. Na dzie6 
dzisiejszy jest 7 takich os6b. 500 zl to kwota, kt6ra zabezpiecza na zakup material6w 
biurowych dla z e s p h  interdyscyplinarnego, jest to zesp6f powotany przez Bmistrza  w 
sklad Mrego wchodq przedstawiciele r6hych instytucji, zesp61 prowadzani postqpowania 
w stosunku do os6b gdzie zostala ujawniona przemoc. 

Przewodnicqca Komisji Bokena Kalinowska zapytala ile os6b korzysta z dofinansowania na 
zadania zlecone Rodzina 500+ Kwota zabezpieczona to 9 mln 507 tys. zl 

Kierownik OPS Anna Orlowska odpowiedziata, ze blisko 1300 rodzin jest objqtych 
programem rodzina 500+. 

Radny Krzysztof Bolikowski zapytal co siq sldada na kwotq 270 tys. w paragrafie zakup uslug 
pozostalych. 

Pani Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, t e  sq to wydatki ujqte w planie finansowym 
MGZGK, zabezpieczane sq tam Srodki na bie3ce utrzymanie z nasq  substancjq 
mieszkaniowq, zakupy, naprawy hydrauliczne, zakup energii, wody, gazu, odbi6r Sciekbw, 
ustuga kominiarska. 

Radny Krzysztof Bolikowski zapytal w kt6rym paragrafie ujqte sq Srodki z wymiany piec6w. 

Dyrektor MGZK Miroslaw Smutkiewicz odpowiedzial, t e  w paragrafie zakup uslug 
remontowych. 

Radny Krzysztof Bolikowski poprosil o szczeg6ly na temat paragrafu: kary i odszkodowania 
wyplacone na rzecz os6b fizycznych jak r6wniet koszty postqpowania sqdowego i 

Pani Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, t e  w tym paragrafie zabezpieczone sq Srodki na 
oplaty qdowe gdzie gmina musi ponieSC koszty w zwiqzku z prowadzonymi sprawami. 

Przewodnicqca Komisji Bozena Kalinowska zapytala czy kwota zaplanowana w budiecie 
ponad 1 mln. zl na zagospodarowanie odpadami komunalnymi bqdzie wystarczajqca. 



Pani Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, ze projekty uchwal zmieniajqce stawki za 
odpady zostaly juz przeslane do Panstwa radnych i jest to sygnal, ze nie jest to wystarczajqca 
kwota, kt6ra jest w uchwale budzetowej. Pani Skarbnik wyjaSnil, ze wzrost oplaty z 10 do 20 
zl, t a k e  nie wystarczy aby pokryC w caloSci koszty zagospodarowania odpadami. 

Radny Krzysztof Bolikowski zapytal czy uwzglednione zostafy jego wczeSniejsze wnioski w 
zakresie dodatkowego sprzetu dla Strazy Miejskiej. 

Posiedzenie Komisji opus'cita rradna Agnieszku Oktraba. 

Komendant Strazy Miejskiej wyjainil, ze drony do badania jakoici bqdq zbyt kosztowne, 
koszt oscylowalby w granicach 600 tys, zl. Iqcznie z laboratorium i ze szkoleniami, by6 moze 
konieczne byloby zatrudnienie dodatkowego pracownika. 

Pani Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, ze w 5 41 zabezpieczone sq Srodki na Strai 
Miejska oraz na zakup samochodu dla Straiy, w projekcie budietu zabezpieczane sq Srodki na 
podstawowq dzialalnoSC. 

Radny Slawomir Czenvinski zapytal o wynagrodzenia bezosobowe dla OSP. 

Pani Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, ze sq tam zabezpieczone kwoty na 
wynagrodzenia i pochodne takie jak ZUS 6 dla konsenvatorow zatrudnionych na konsenvacje 
pojazdow i sprzqtu gainiczego dla OSP. 

Radny Krzyszto Botikowski zapytalo wynagrodzenia dla inkasentow. 

Byla dokonana zmiana w MGZW ale jeSli chodzi o szczeg6ly to informacji udzieli Dyrektor 
MGZW. 

Glosowano w snrawie: 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Serock na lata 2019-2028. 

Wvniki glosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (4) 
Krzysztof Botikowski, Slawomir Czenvinski, Boiena Kalinowska, Jarostaw Krzysztof 
Pielach 
BRAK GLOSU (1) 
Agnieszka Oktaba 
NIEOBECNI (1) 
Gabriela Ksieyk 

Glosowano w sprawie: 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budzetowej Miasta i Gminy Serock na rok 
2019 w poszczegolnych dzialach. 



1)Dzial600 - Transport i lqcznoSC 
2) Dzial700 - Gospodarka mieszkaniowa 
3) Dzial754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 
4) Dziai756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem. 
5) Dzial85 1 - Ochrona zdrowia 
6) Dziai852 - Pomoc spoleczna 
7) Dzial 855 - Rodzina 
8) Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

Wvniki elosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wvniki imienne: 
ZA (4) 
Krzysztof Bolikowski, Slawomir Czenviriski, Boiena Kalinowska, Jaroslaw Krzysztof 
Pielach 
NIEOBECNI (2) 
Gabriela KsiQyk, Agnieszka Oktaba 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia ryczattowej stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej - - 

nieruchomoSci wykonystywanej na cele rekreaeyjno - wypoczynkowe~ 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie o d ~ a d a m i  komunalnymi i ustalenia stawki takiei oplaty na terenie - - - -  - 
Miasta i Gminy ~ e r i c k .  

Burmistrz Artur Borkowski poinformowal o prowadzonych dziaianiach, ktore majq na celu 
wylonienie podmiotu, ktory bedzie wykonywal dziaialnoSC odbioru odpad6w komunalnych z 
terenu gminy. Burmistrz poinformowal, i e  odbyl sie konwent z przedstawicielarni gmin 
powiatu, podczas ktorego ustalono, ze kwota 20 zl za odpady segregowane oraz 40 zl za 
niesegregowane, bqdzie kwotq proponowanq przez w6jt6w niestety kwota ta nie bilansuje 
kosztow calego systemu, chociai tak powinno by&. Analogicznie wzrosnq koszty za odpady 
za rok od domku letniskowego lub imej nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno 
- wypoczynkowe, w przypadku odpadow segregowanych bqdzie to 240 zl, za niesegregowane 
480 zl. Koszty, ktore zostanq pokryte z budzetu gminy to 600 tys. zl. 

Przewodnicqca Komisji Boiena Kalinowska zapytala czy mieszkahcy mogliby sami 
przywozii: odpady biodegradowalne oraz gabaryty do zakladu komunalnego. 

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedzial, i e  brane byly pod uwagq roine rozwiqzania, ktore 
mogkyby obniiyi: ceny, nie ma niestety pewnoSci czy nawet jeSli udaloby siq wprowadziC to 
w iycie czy udaloby sie obniiyC te stawki i zyskamy znikome oszczqdnoSci, a oddiwiek 
ludzi mogtby by6 negatywny na tego typu rozwiqzanie. 

Radny Krzysaof Bohkowski powiedzial, ze prognozowany koszt na przyszly rok to 4 mln. 
200 tys. zl. a w budiecie jest 3 mln 900 tys. zl. Radny zapytal czy koszt za tone dotyczy 
wszystkich Smieci czyli plastik, szklo, biodegradowalne i inne. 



Zastcpca Bunnistrz J6zef Zajqc odpowiedziai, i e  finny wywoace odpady kalkulujq 25 kg 
Smieci na osobe miesiecznie i to sie sprawdza. Za zmieszane jest inna odata ni2 za 
biodegradowake. ~&ni s t r z  poinfd~owai,  i e  miesiccznie oddajemy okoio 300 ton r6hego 
rodzaju odpadbw. Problem jednak jest taki, ie RIPOKI nie chcq odbieraC w og6le odpad6w, 
hdnych. 

Radny Krzysztof Bo&owski powiedziai, ze nie chciaiby aby zabrano Srodki z innych zadah 
poniew& trzeba doloiyC do imieci. Radny uwa2a, ze nale2y podnieiC oplatq na tyle, aby 
zapewniC samofinansowanie tego systemu. Radny zapytai dlaczego mieszkahcy blok6w 
musq placiC tyle samo co mieszkahcy dom6w jednorodzinnych, radny zauwaiyi, ze 
mieszkaricy blok6w majq zdecydowanie mniej odpad6w biodegradowalnych, mieszkahcy 
dom6w musq  kosiC trawc, przycinajq drzewa itp. 

Zastepca Bunnistrz J6zef Zajqc odpowiedziai, i e  nie ma moiliwoici podziaiu miqdzy 
mieszkahcami blok6w i dom6w. 

Bwmistrz Artur Borkowski powiedziai, ie sq cztery sposoby zgodnie z kt6rymi mokna ustali6 
metode ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami. W uzasadnieniu uchwaty jest 
wytiumaczone dlaczego wybrano metode stanowiqcq iloczyn liczby mieszkahww 
zamieszkujqcych danq nieruchomo.46 oraz stawkq opiaty od kaidej zamieszkujqcej osoby. 

Przewodnicqca Komisji Bozena Kalinowska podsumowala, 2e zgadza sic z radnym 
Krzysztofem Bolikowskim, ale uwaka, ze i tak na tc podw6jnq podwy&q wielu mieszkahc6w 
zareaguje ile, dlatego ze wzglcd6w gospodarczych nie powinno sic proponowaC 
mieszkahcom kwoty jeszcze wiekszej. 

Pani Skarbnik zaproponowaia autopoprawkc do projektu uchwaiy w sprawie w sprawie 
wybom metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki takiej oplaty na terenie Miasta i Gminy Serock - w 5 1 ust. 1 polegajqcq na dopisaniu 
si6w: Id6re sq zbierane i odbierane w sposdb sele!dywny. 

Glosowano w s~rawie:  
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia ryczaltowej stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od dornku letniskowego lub innej 
niemchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

Wvniki pkosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (3) 
Krzysztof Bolikowski, Bozena Kalinowska, Jaroslaw Krzysztof Pielach 
NIEOBECNI (3) 
Siawomir Czerwiriski, Gabriela Ksieyk, Agnieszka Oktaba 

Gkosowano w s~rawie :  
Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opiaty na terenie Miasta i 
Gminy Serock. Autopoprawka 



Wvniki elosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIE;: 0,  BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imieme: 
ZA (3) 
Krzysztof Bolikowski, Boiena Kalinowska, Jaroslaw Krzysztof Pielach 
NIEOBECNI (3) 
SIawomir Czenvinski, Gabriela Ksigyk, Agnieszka Oktaba 

Glosowano w snrawie: 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wybom metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej oplaty na terenie Miasta I 

Gminy Serock. 

Wvniki glosowania 
ZA: 3,  PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imieme: 
ZA (3) 
Krzysztof Bolikowski, Boiena Kalinowska, Jaroslaw Krzysztof Pielach 
NIEOBECNI (3) 
Slawomir Czenvinski, Gabriela Ksiqiyk, Agnieszka Oktaba 

6. Sprawy r6ine. 

Radny Krzysztof Borikowski poprosil o rozwaienie moiliwoSci wdrozenia akcji 
kompostowania, poinformowal, ze niekt6re gminy namawiajq mieszkanc6w na 
kompostowniki, a nawet proponujq dotacjq w tym zakresie. 

Burmistrz Artur Borkowski poinformowal, ze jui zostala podjqta decyzja o tym, ze w roku 
2019 zostanie pilotaiowo wdrozony program kompostowania, planuje siq, ze okolo 100 
kompostownik6w bqdzie do rozdania mieszkahcom. 

Radny Krzysztof Bolikowski zaproponowal aby uzaleiniC wynagrodzenie wykonawcow od 
cen odbiom odpadow, jeSli gmina wezmie ryzyko na siebie, moze zglosz$ siq wykonawcy, 
ktbrzy zaproponujq nizszr) cenq, bqdq wiedzied i e  nie sq sami w tym ryzyku zwiqzanym z 
ruchem cen na rynku. 

Burmistrz Artur Borkowski poinformowal, i e  zastanowi siq nad tym pomyslcm, lccz prawo 
zam6wien publicznych narzuca pewne ramy, ocena um6w przez organy nadzom powoduje, 
ze nie m o h a  wprowadzad mechanizmu, kt6ry powodowalby trudnoSci w wytonieniu 
najlepszego wykonawcy, a takze dawal mozliwoSC ,,podejrzanegoV regulowania treSciq tych 
umbw w trakcie ich wykonywania. Podmioty powinny szacowaC to ryzyko z wlasnej 
perspektywy. 

Radny Krzysztof Bolikowski wyjainit, ze nie chciatby namawiad gminq aby komplikowad 
sprawq, jeSli wprowadzenie tego mechanizmu powodowaloby p6iniej jego uniewainienie czy 
zakwestionowanie. 



W zwipku z wyczerpaniem porzqdku obrad Przewodniczqca Komisji Boiena Kalinowska 
zakoliczyia posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich. 

Komisji Spraw telskich 

Przygotowala: Paulina 

Przygotowano przy pomocy 


