BURMISTRZ CZERSKA

Czersk, dnia 30.03.2021 r.
WO.0003.5.2021

Pan
Daniel Szpręga
Radny Gminy Czersk
Odpowiadając na zapytanie informuję, że przeznaczenie wpływów z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zapisane w art. 6 r. ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 1439
ze zm.):
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
1aa. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane
na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
1ab. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio
gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym.
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć
koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części
produktów niebędących odpadami.
2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały
wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których
mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku
publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich
opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
2d. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości,
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o których mowa w art. 6c obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych ust. 1
i 2, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.
2e. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości
zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, wraz
z objaśnieniami.

1. Ilu pracowników zatrudnionych w urzędzie zajmowało się w 2020 r. bezpośrednio
systemem gospodarowania odpadami, zgodnie z zatwierdzonymi zakresami obowiązków
– proszę o podanie ilości osób oraz łącznej ilości etatów?
Ad. 1. Bezpośrednią obsługą systemu gospodarowania odpadami zajmuje się dwoje
pracowników. W sytuacjach koniecznych obsługą zajmuje się jednak więcej
(w zależności od potrzeb) pracowników wydziału, a taka sytuacja miała miejsce
chociażby przy zbieraniu nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy.
2. Dlaczego w 2020 r. w koszty systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czersk
zdecydowano o zaksięgowaniu kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pana
naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska?
Ad. 2. Zgodnie z art. 6 r. ustawy o utrzymaniu czystości… z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują między innymi koszty
obsługi administracyjnej tego systemu. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa
i Środowiska w znacznym stopniu osobiście realizuje zadania bezpośrednio związane
z zapewnieniem czystości i porządku na terenie gminy Czersk.
3.

Czy w poprzedniej kadencji samorządu tj. w latach 2014 – 2018 koszty naczelnika
jakiegokolwiek wydziału Urzędu Miejskiego w Czersku księgowano w koszty systemu
gospodarowania odpadów?

Ad.3. Nie.
4. Jaką część kosztów etatu Pana naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska
zaksięgowano w koszty systemu gospodarowania odpadami?
Ad. 4. 45,53%.
5. Proszę o podanie wszystkich zadań Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska,
którymi zajmuje się Pan naczelnik w urzędzie – na podstawie zatwierdzonego zakresu
obowiązków przez Pana burmistrza.
Ad.5.
1. Zapewnienie prawidłowego i terminowego
Bezpieczeństwa i Środowiska w zakresie:
1) bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2) zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom,
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3) zarządzania kryzysowego,
4) ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
5) współpracy z jednostkami OSP,
6) obrony cywilnej,
7) wojskowości,
8) ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza,
9) leśnictwa,
10) gospodarki odpadami komunalnymi,
11) zarządzania gminnym jeziorem Ostrowite,
12) organizacji zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Dokonywanie podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności między pracowników
nadzorowanego Wydziału.
3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz zarządzeń i decyzji Burmistrza.
4. Opracowywanie propozycji planów finansowych i planów zgodnych z uchwalonym
budżetem, w części dotyczącej zadań nadzorowanego Wydziału oraz sprawozdań
z wykonania budżetu.
5. Doskonalenie organizacji, metod i form pracy nadzorowanego Wydziału.
6. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów w Wydziale i archiwizowanie
dokumentacji wydziałowej.
7. Nadzór nad prawidłowym i terminowym przekazywaniem informacji wytwarzanych
w Wydziale do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników.
9. Koordynacja spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych.
10. Realizacja kontroli zarządczej w ramach posiadanych kompetencji.
11. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu obrony cywilnej.
12. Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Burmistrza Czerska nr 685/14 w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.
13. Wykonywanie zadań określonych w § 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Czersku w zakresie powierzonych zadań.
14. Wykonywanie innych poleceń służbowych.
6. Proszę o porównanie kwotowe kosztów wynagrodzeń zaksięgowanych w system
gospodarki odpadami w 2019 r. i 2020 r. (wszystkie koszty łącznie z kosztami
pracodawcy).
Ad.6.
2019 – 139 738,04 zł,
2020 – 179 075,02 zł.
7. Czy w koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadów księgowano w 2020 r.
jakiekolwiek wydatki związane z utrzymaniem etatu obsługi prawnej? Jeżeli tak,
to proszę o:
a) podanie kwoty rocznej obsługi prawnej zaksięgowanej w system gospodarowania
odpadów z podziałem na paragrafy w dziale 900 rozdz. 90002,
b) podanie całkowitej kwoty związanej z obsługą prawną urzędu wraz z kosztami
pracodawcy.
Ad. 7. Nie.
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8. Proszę o podanie całkowitych kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania
odpadów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na podstawie operacji
zaksięgowanych w dziale 900 rozdz. 90002 z podziałem na paragrafy zgodnie
z klasyfikacją budżetową.
Ad. 8.
Paragraf 4010 – 142 508,42 zł,
Paragraf 4040 –
8 151,69 zł,
Paragraf 4110 –
25 871,73 zł,
Paragraf 4120 –
2. 543,18zł,
Paragraf 4170 –
0,00 zł,
Paragraf 4440 –
3 100,52 zł,
Paragraf 4210 –
2 527,65 zł,
Paragraf 4260 –
10 000,00 zł,
Paragraf 4300 – 4 444 281,17 zł,
Paragraf 4430 –
606,50 zł,
Paragraf 4600 –
6 284,00 zł,
RAZEM:
4 645 874,86 zł.
9. Proszę o podanie całkowitych kosztów wynagrodzeń związanych z obsługą systemu
gospodarowania odpadami w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w dziale 900
rozdz. 90002 z podziałem na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową
z wyodrębnieniem (osobno) kosztów części etatu Pana naczelnika wydziału
Bezpieczeństwa i środowiska
Ad.9. Odpowiedź jak Ad. 6. Koszty wynagrodzenia naczelnika 50 tyś zł:
Par. 4010 – 41.792,05 zł,
Par. 4110 – 7.184,05 zł,
Par. 4120 – 1.023,90 zł.
10. Kiedy (w którym miesiącu) zdecydowano o przeksięgowaniu części wynagrodzenia
p. naczelnika wydz. Bezpieczeństwa i Środowiska w koszty systemu gospodarki
odpadami. Proszę o podanie terminu i kwot przeksięgowania na podstawie PK.
Ad.10. PK 353 11/2020 z dnia 25.11.2020 r. Kwota w Ad. 9.
11. Proszę o podanie wartości przypisu wynikającego ze złożonych deklaracji za
gospodarowanie odpadów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Ad. 11. 4.585.442,50 zł.
12. Proszę o podanie ilości aktywnych deklaracji (bez tzw. deklaracji zerowych) na dzień
31.12.2020 r.
Ad.12. Liczba (nie ilość) aktywnych deklaracji wynosi 4.841.
13. Proszę o podanie na podstawie wystawionych faktur za transport, odbiór (ZUK Sp. z o.o.)
i zagospodarowanie odpadów (ZUOK Stary Las) średniej ceny 1 Mg (wliczając PSZOK)
odebranych odpadów z terenu gminy Czersk.
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Ad.13. Nie ma pojęcia średniej ceny za odbiór odpadów. W skład kosztów wchodzą wydatki
za odbiór i transport odpadów za 1 Mg (umowa ZUK Sp. z o.o.) oraz wydatki za
zagospodarowanie odpadów wg cennika w zależności od instalacji.
14. W dniu 26 listopada 2019 r. Rada Miejska w Czersku większością głosów na Pana
wniosek podjęła uchwałę o znacznym wzroście stawek za odbiór odpadów. Następnie
w marcu 2020 r. ponownie na Pana wniosek Rada Miejska podjęła uchwałę mającą na
celu korektę stawek. Proszę o podanie łącznej wartości wydatków poniesionych w 2020 r.
z budżetu gminy na pokrycie kosztów listów poleconych wysłanych do właścicieli
nieruchomości będących skutkiem regulacji stawek za odbiór odpadów.
Ad.14.
Regulacja z listopada 2019 – 0 zł (zmiana deklaracji).
Regulacja z marca 2020 – ca. 42 240 zł (okres pandemii COVID).
15. W prezentacji na sesji wskazano, że koszty energii elektrycznej wynoszą 10 000 zł.
Proszę o sprecyzowanie gdzie i w jakiej ilości energia ta została zużyta? Na jakiej
podstawie koszty energii zaksięgowano w koszty systemu gospodarki odpadami?
Ad.15. Koszty zużycia energii (nie tylko elektrycznej) w Urzędzie Miejskim w 2020 r. zostały
rozdzielone na poszczególne działy w sposób następujący:
Dz. 78013 (Administracja) – 32 396,43 zł,
Dz. 78022 (Obsługa Rady) – 11 497,30 zł,
Dz. 90002 (Gosp. Odpadami) – 10.000,00 zł.
Zgodnie z art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości… z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które obejmują między innymi koszty obsługi administracyjnej
tego systemu.
16. Proszę o podanie informacji ile ton odpadów wygenerował system gminny (mieszkańcy),
a ile ton odpadów wygenerowano poza systemem (przedsiębiorcy i letnicy).
Ad. 16. W 2020 r. do instalacji przetwarzających odpady komunalne trafiło 7.634 Mg odpadów
komunalnych, z czego 6.456 Mg odpadów pochodziło z systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi (odpady odebrane od mieszkańców i zebrane w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). 1.178 Mg odpadów komunalnych
pochodziło spoza systemu.
17. Ilu przedsiębiorców w 2020 r. zawarło umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne
w porównaniu z rokiem 2019?
Ad. 17. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. firmy odbierające odpady, wpisane do rejestru
działalności regulowanej, posiadały 363 obowiązujące umowy z właścicielami
nieruchomości niezamieszkałych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. było ich 342.
18. Ilu letników w 2020 r. zawarło umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne
w porównaniu z rokiem 2019?
Ad. 18. W 2020 r. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. podpisał 144 umowy z właścicielami
nieruchomości letniskowych. W 2019 r. nieruchomości letniskowe były objęte
zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zatem właściciele
tych nieruchomości nie podpisywali w 2019 r. indywidualnych umów z firmami

260.1/EW/2021
Sporządził(a): Anna Śledź

Strona 5

odbierającymi odpady komunalne. Ponadto właściciele nieruchomości dotychczas
wykorzystywanych na cele letniskowe złożyli 85 deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy.
Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Grzegorz Zabrocki
(podpisano elektronicznie)
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