
PRoToKoŁ NR 112019

z przeprowadzonej kontroli w lJrzędzie Miasta i Gminy w Gryfowie ŚL przez Komisję
RewĘjną Rady Miejskiej Gminy Gryfów Sląski

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski dziŃając zgodnie

z uchwalonym planem pracy na rok 2019 przeprowadziław dniu 05.02.2019

kontrolę próblorro*ą w zakresie pobierania opłat i windykacji zadłużeniazaodPadY
komunalne w roku 2Ó18 roku na ierenie Miasia i Gminy Gryfów śląski.

Skład zespołu kontrolnego:
- Mariusz Kozak,P r zewo dniczący Komi sj i Rewizyj nej

- Mariusz Dragan-Zastępca Przęwodni czącego Komisj i Rewizyjnej
- Urszula Maga-Członek Komisji Rewizyjnej

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod poz. Il20I9
"\.

Podczas kontroli wyj aśnień udzid'ńy :

_ Pani Paulina Kordalska _ podinspektor ds. gospodarki odpadami

- Pani Agnieszka olszówka - młodszy referent ds. gospodarki odpadami

AnaIiziępoddano lata 2014 -2018, pontewńw roku 2013 weszław życie Ustawa o

utrzymaniu czystości i porzqdku w gminach.
Istotny problem stanowią narastaj ące zadłlżenia.
W roku 2014 zadhżenie wynosiło 167 300,81 zł , anadzień31.I2.2018jest to kwota

36I.632,70 zł co stanowi przyrost rocznego zadłużenia ok. 40.000 zł :

- Gryfow Śląski - 6404 mieszkańców, zadłużonych7lżjednostek, dług ten generują firmy

działającena terenie Gminy, Wspólnoty Mieszkaniowe i mieszkńcy indywidualni na łączną

kwotę 279 l17,36 zł.

Sołectwa;
- Ubocze-l I79 mieszkńców, zadłuzonych 86 gospodarstw nałącznąkwotę 23 55I,79 ń
- Rząsiny-469 mieszkńców, zadłuzonych 42 gospodarstwa na Łącznąkwotę 21 075,60 zł
-Wieza-398 mieszkńców,zadłuzonych 32 gospodarstwa na łącznąkwotę 8 966,60 zł
- Krzewie Wielkie- 307 mieszkńców, zadŁużonych 29 gospodarstw nałączną
kwotę 21089,40 zł

- Młyńsko-277 mieszkńców, zadłużonych 27 gospodarstw na łącznąkwotę 6 419,00 zł
- proszówka- 260 gospodarstw,zadhlżonychż2 gospodarstwa nałącznąkwotę 7 600,78 zł
_Wolbromów-I}I mieszkńców,zadłażonych 9 gospodarstw nałącznąkwotę 2769,80 zł

W roku 2018 zostaŁo wysłanych 435 upomnień z czego 12 wystawionych tytułów

wykonawczych.
Pracownicy Urzędu wysyłają upomnienia-kosź jednego Wynosi II,60 zł,

od2Ot4-2018 wystawiono 2584 upomnień - co stanowi sumę -29 974,40 zł
Upomnienia są pierwszym krokiem w procedurze pozyskania zadłużęnia. kolejnYm jest

w}stawianie tytułów wykonawczych,skierowanie sprawy do Komornika Sądowego.

KÓmisja poprósiła Radcę Prawnego Pana T. Sasina o informacj ę doĘczącą możliwoŚci

odpracowaniaprzezdłuzników zaległości,jednak nie ma prawnych podstaw do takiego

rozwtązania problemu.

Wspólnoty Mieszkanio we zarządzająż3budyŃami, w których stwierdzo no zadłużenie na

kwotę 16,5 tysiącazł.
obęcnie Wspólnoty Mieszkaniowe wprowadziły opłatę zaodpady komunalne do czynsnJ.

Takiego roiwiązarlia nie wprowadzono w budynkach administrowanych przezZal<ład

Budzelowy-32 budynki administrowane przę zZal<ład Budzetowy-Z4 tys. zł zadłuzenia.



Informacje pozyskane w trakcie kontroli od pracowników Urzędu świadczą o zaangńowaniu
w rozwiązaniu problemu, jednak brak możliwości prawnych uniemożliwia podjęcie działń
w celu pozyskiwania zale gło ści.

Wnioski Komisji RewĘjnej :

1 . Rozwazyó możliwoś ć dostarczania upomnień przez Strżników Miej skich
2. Nagłośnić problem zadłużeniamieszkńców w opłatachzaodpady komunalne oraz
problem braku ochrony środowiska w mediach społecznościowych : Kurier Gryfowski,
tablice ogłoszeniowe (np. w formie plakatu)
3. Informowanie mieszkńców o wprowńzonychudogodnieniach : w Urzędzie GiM można

otrzymacksiĘeczki opłatz numerem konta, możnapłacićkartąpłńniczą,pracownicy
Urzędu sfuZą doradńwem, wszelką pomocą i informacją
4. Zanieszczarńe informacji o względach ekologicznych i ochronie środowiska na tablicach
informacyjnych w mieście i gminie , w,,Kurierze Gryfowskim"
5. Zwiększenie edukacji w szkołach i przedszkolu w zakresie ochrony środowiska i segregacji
odpadów.
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