
 

PROTOKÓŁ Nr 35k/2014 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik 

odbytego w dniu 09.04.2014r.   

 

 

Komisja obradowała w składzie; 

1. Bogumił Wąs-przewodniczący 

2. Małgorzata Piteroczuk - członek 

3. Andrzej Sochociński - członek 

4. Jan Miske - członek 

5. Tadeusz Kaczmarski - członek 

 

 

 Celem posiedzenia Komisji była kontrola gospodarki odpadami za okres 01.07.2013r. do 

31.12.2013r. 

 

wyjaśnień udzielała;  

-podinspektor ds. Gospodarki Odpadami Pani Violetta Przedwojewska 

-wójt Kazimierz Cebrat 

 

 Plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosił 400 tyś. zł ( po zmianie  

z dnia 31.12.2013r. plan wydatków wynosił 190 500 zł), wykonanie 166 207,56 zł tj 87% 

  Z przedstawionej dokumentacji wynika, że na 3614 mieszkańców, zostało złożonych 

2819 deklaracji. Łączna ilość nieruchomości na terenie gminy wynosi 1008. Miesięczny przychód 



z tytułu złożonych deklaracji wynosi 24 477,53 zł, natomiast wydatki na odbiór i recykling 

odpadów wynosi 24 077,73 zł, różnica pomiędzy przychodem a wydatkiem wynosi 1,02% na 

korzyść przychodu. 

 W wyniku przetargu wyłoniono firmę VEOLIA, która jest odpowiedzialna za zbiórkę 

odpadów komunalnych oraz segregowanych. Miesięcznie fima pobiera opłatę za odbiór 

odpadów w kwocie 15 142,16 zł  (łącznie za kontrolowany okres zapłacono 90 852,96 zł) 

 Z Frmą EKOM jest zawarta umowa na odbiór zebranych i dostaczonych odpadów do 

punktu recyklingu w Domaszkowicach. Miesięczne opłaty za odebrane odpady nie są stałe, 

zależne są od ilości odebranych odpadów wg wagi i wynosiły; 

lipiec-5 003,39 zł 

sierpień-7 371,97 zł 

wrzesień-7 809,81 zł 

październik-13 135,42 zł 

listopad-11 357,28 zł 

grudzień-8 767,07 zł 

łącznie 53 444,94 zł 

 

 182 nieruchomości mają zaległości z tytułu niezapłaconych opłat w kwocie  

12 073,70 zł. (44 nieruchomości nie dokonały żadnej wpłaty), na tą okoliczność Urząd Gminy 

wysyła upomnienia. 

 W kontrolowanym okresie nie wpłynęły żadne skargi nadziałalność firmy odbierającej 

odpady. 

 

Wnioski pokontrolne; 

1. Komisja zwraca uwagę na powstałe zaległości w płatnościach mieszkańców, które mogą mieć 

wpływ na wzrost kosztów odbioru odpadów. 

2. Członkowie komisji zwrócili uwagę, że gospodarka odpadami na terenie gminy Kamiennik jest 

korzystna dla mieszkańców, gdyż nie ponoszą oni kosztów zakupu pojemników. 



 

Podpisy członków Komisji; 

 

1. Bogumił Wąs-przewodniczący ................................................ 

2. Małgorzata Piteroczuk-członek .............................................. 

3. Andrzej Ochociński- członek    ................................................ 

4. Jan Miske-członek                    ................................................ 

5. Tadeusz Kaczmarski-członek   ................................................ 

 


