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Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice.
Data posiedzenia: 25.03.2015 r.
Miejsce posiedzenia: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK ul. Milowicka 7A.
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 12:00
Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:30
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra.
Protokolant: Agata Żurkowska.
W posiedzeniu nie uczestniczyli radni: Barbara Wnęk, Tomasz Szpyrka.
Goście obecni na posiedzeniu:
1.Mariusz SKIBA – Wiceprezydent Miasta Katowice,
2.Barbara LAMPART – Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska,
3.Grzegorz MAZURKIEWICZ – Kierownik Referatu ds. systemu gospodarowania
odpadami w Wydziale Kształtowania Środowiska,
4.Mirosława STACHURA-JELEŃ – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru
Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych.
Wyjazdowa Komisja Infrastruktury i Środowiska rozpoczęła się z 30 minutowym opóźnieniem.
Komisja zwizytowała Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej 7A, w tym
tereny przygotowane pod rozbudowę części mechanicznej ZOiUO.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Środowiska Bartosz Wydra powitał zaproszonych gości
i radnych, stwierdził prawomocność obrad i odczytał poszerzony porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z komisji w dniu 25.02.2015r.
2.Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 13.03.2015r. (KŚ-VI.0012.1.2015.KB) n/t
realizacji zadań spółki MPGK w roku 2015 (sprawozdanie z ilości odebranych i zagospodarowanych
odpadów komunalnych (od 1.07.2013r.); wysokość wpłat, nadpłaty, ściągalność opłaty, wysokość
opłaty, program działań MPGK w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na lata następne).
3.Sprawy bieżące i wniesione:
3.1.do wiadomości Komisji pismo WIOŚ (IN.III.7021.11.2015.BP z dnia 5.03.2015r).
3.2.projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice.
3.3.odpowiedź I Wiceprezydenta Miasta Katowice (T.0003.7.2015.AS z dnia 17.03.2015r.).
3.4.projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014 r. na
zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych
źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych).
3.5.opinia Zespołu Radnych z dnia 10.03.2015r. dotycząca wyników kontroli przedstawionych
projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego w 2015r. oraz list osób opuszczających domy dziecka, rodziny zastępcze oraz inne
placówki wychowawcze, oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i
lokalu socjalnego.
4.Wolne wnioski.
Członkowie Komisji Infrastruktury i Środowiska w głosowaniu: jednogłośnie 9 głosami „za” przyjęli
porządek obrad.
str. 1

Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra poinformował Radnych, że protokół dostępny był na portalu
oraz był do wglądu w Biurze Rady Miasta, następnie poddał pod głosowanie protokół nr 2/2015 z
posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 25.02.2015 r.
Członkowie Komisji Infrastruktury i Środowiska w głosowaniu: jednogłośnie 9 głosami „za” przyjęli
protokół nr 2/2015 z posiedzenia w dniu 25.02.2015 r.
STRESZCZENIE POSIEDZENIA:
Ad.2. Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra na wstępie podziękował stronie prezydenckiej za
przekazane materiały i udzielił głosu przedstawicielom Spółki MPGK.
Prezes MPGK Andrzej Malara przedstawił Radnym najbliższych współpracowników: Wiceprezesa
Zarządu Roberta Potuchę; Kierownika Kompostowni Tadeusza Dudę i Pełnomocnika Spółki Michała
Lutego.
Tytułem wprowadzenia Pan Prezes poinformował, że MPGK świadczy usługi komunalne dla miasta
Katowice, działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, jest finansowana ze środków własnych
i z pozyskiwanych funduszy. Przez ostatnie 1,5 roku Spółka MPGK była kontrolowana przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych, m.in. z powodu zakupu soli bez formuły przetargu. Decyzją Krajowej
Izby Odwoławczej zostało wyraźnie stwierdzone, że Spółka MPGK jest tylko i wyłącznie firmą
świadczącą usługi w warunkach rynkowych i jako firma rynkowa nie musi stosować procedury
zamówień publicznych; w tym zakresie spółka realizuje zadania w oparciu o własny regulamin
wyboru ofert. Obecny stan zatrudnienia wynosi 430 osób. MPGK w ramach swojej podstawowej
działalności statutowej świadczy od wielu lat usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów,
utylizacji, selektywnej zbiórki i sortowania odpadów, diagnostyki pojazdów samochodowych i usług
w zakresie wywozu odpadów komunalnych własnym sprzętem specjalistycznym.
Wiceprezes Zarządu Robert Potucha pogratulował nowym radnym wyboru do Rady Miasta
Katowice a radnym, którzy ponownie uzyskali mandat radnego pogratulował reelekcji.
Pan Wiceprezes zapoznał Komisję z realizacją przez MPGK obowiązków, wynikających z
najważniejszych ustaw: o gospodarce komunalnej; o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z
których przepisów wynika m.in. obowiązek budowy przez gminy instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, finansowanej z budżetu gminy. Gminy są zobowiązane osiągnąć do 2020 roku poziom
50% recyklingu i odzysku frakcji zmieszanych. Gminy są zobowiązane ograniczyć do 2020 roku do
35% całkowitą masę odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. Spółka
MPGK wykonuje te zadania (jako zadania własne gminy) w wyniku wygranego przetargu od 2013r. i
umowa z Miastem Katowice obowiązuje do 30.06.2017 r.
Następnie Wiceprezes R.Potucha zapoznał Komisję z dokonaniami Spółki i z programem działań
MPGK w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na lata następne tzn. z zadaniami, które stoją
przed nowym operatorem po 30.06.2017 r. W ramach działań zmierzających do dostosowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Katowice do wymogów prawa polskiego i
unijnego poprzez wprowadzenie m.in. technologii zapewniającej spełnienie najnowszych standardów
dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Spółka rozpoczęła w 2014r.
prace przygotowawcze i projektowe dotyczące Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów.
Realizacja tego projektu jest przewidziana na lata 2015-2016. Obecny Zakład ma 27 lat, jest
wyeksploatowany technicznie i nie spełnia najnowszych standardów. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z 2013r. od 1.01.2016r. będzie obowiązywał w gminach zakaz składowania na
składowisku odpadów o kaloryczności powyżej 6 kJ/kg i gmina będzie zobowiązana do
zagospodarowania tej frakcji odpadów w inny sposób.
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Radni zostali zapoznani z postępem prac projektowych i uzyskanych decyzjach dotyczących
rozbudowy Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Wartość finansowa zadania została
oszacowana na kwotę 30.105.tys.zł i spółka zamierza sfinansować to zadanie z pożyczki w kwocie
22.350 tys.zł. ze środków WFOŚiGW (wniosek został złożony we wrześniu 2014r. i został
zweryfikowany pozytywnie). W 2015 roku zostały rozpoczęte prace projektowe dla 2 etapu
rozbudowy ZOiUO czyli rozbudowy części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do
biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego. Szacunkowa wartość tego
zadania to 20-25 mln zł netto.
Wiceprezes R.Potucha zwrócił szczególną uwagę Komisji na fakt, że realizacja powyższych zadań
wymaga poniesienia znaczących nakładów finansowych przez MPGK i musi być zapewniona dla
MPGK ciągłość odpowiedniego strumienia odpadów. Taka gwarancja istnieje jedynie do 30.06.2017
roku tj. do dnia obowiązywania umowy MPGK z Miastem Katowice.
Ponadto Spółka ponosi koszty rekultywacji oraz płaci, po przejęciu składowiska, podatek od
nieruchomości w wysokości 300 tys.zł rocznie, który stanowi dochód miasta.
Radni zostali zapoznani z poniesionymi przez Spółkę od 2010r. wydatkami na zakup pojemników do
surowców wtórnych oraz na edukację ekologiczną w przedszkolach i szkołach.
Prezes Andrzej Malara przypomniał, że Miasto Katowice miało dwukrotnie szansę zbudowania
dwóch spalarń dla aglomeracji w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (koszt 600-800
mln zł), ale niestety 14 powiatów się nie dogadało, co do warunków wniesienia wkładu własnego i
inwestycja przepadła.
Wiceprezes Robert Potucha poinformował Komisję, że wyzwaniem dla Spółki i kierunkiem, w
jakim powinna Spółka pójść jest termiczne przekształcenie odpadów i musimy się opowiedzieć, czy
pójdziemy w kierunku spalarniowym czy w kierunku energetyki zawodowej. Obecnie w Polsce działa
6 zakładów termicznych, m.in. w Szczecinie, Krakowie, Białymstoku i te zakłady ponoszą olbrzymie
koszty produkcji. Na dzień dzisiejszy MPGK kieruje paliwo do cementowni (Górażdże,Rudniki,
Opole), które musi spełniać wysokie parametry. Rynek paliw jest trudny, sprzedajemy rocznie 1000
ton paliw i wszystko zależy od sezonu i koniunktury; transport 1 t paliwa jest bardzo drogi w
stosunku do kosztu uzyskania. Kolejną alternatywą jest energetyka zawodowa. Elektrociepłownie w
Polsce są budowane na okres 30-45 lat i muszą być dostosowane do wymogów ochrony środowiska.
Radni zostali poinformowani, że Spółka MPGK prowadzi od sierpnia 2013r. rozmowy w temacie
wdrożenia w Polsce technologii wykorzystania odpadów z paliwa - z jednym ze światowych
koncernów energetycznych, który jest spółką notowaną na giełdzie.
DYSKUSJA:
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra stwierdził, że Komisja Infrastruktury i Środowiska
powinna podjąć działania mające na celu zapewnienie stałego strumienia odpadów dla Spółki MPGK.
Radny Józef Zawadzki: mamy informację że prywatna firma „Remondis” z Sosnowca spóźnia się z
odbiorem śmieci z Ligoty i z Panewnik, a MPGK działa w tym zakresie dobrze.
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra wyjaśnił przyczyny tego stanu rzeczy: gdy był ogłaszany
przetarg i była możliwość powierzenia - poza przetargiem - zagospodarowania odpadów firmie
MPGK, to takiego powierzenia nie zrobiono. Zapewnienie w kolejnych latach strumienia odpadów dla
rozbudowywanych instalacji MPGK jest ustawowo możliwe i realne do wdrożenia poprzez
powierzenie w ramach procedury „in house” zadań własnych gminy Katowice na rzecz MPGK. Wiąże
się to z podjęciem przez Radę Miasta Katowice kilku uchwał. Według ustawy nie można powierzyć w
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trybie „in house” transportu odpadów, ale można powierzyć zagospodarowanie odpadów i to
gwarantuje pewność strumienia odpadów dla naszej spółki. Pomijamy w tym układzie
transportującego odpad komunalny, rozliczamy bezpośrednio zagospodarowanie odpadów czyli
przetwarzanie odpadów łącznie ze składowaniem i rozliczamy się ze spółką MPGK na zasadzie
powierzenia.
Pan Przewodniczący poinformował zebranych, że taka sytuacja miała miejsce również np. w
Sosnowcu, gdzie Miasto wybudowało instalację za 200 mln zł i też nie powierzyło zagospodarowania
odpadów spółce zarządzającej instalacją, czego konsekwencją jest brak kontroli nad strumieniem i
nieotrzymywanie przez w/w instalację odpadów. W chwili obecnej nowy zarząd miasta Sosnowiec
sytuację ową właśnie naprawia. Firma „Remondis” część odpadów z Katowic wywozi do siebie i nie
da się tego strumienia skontrolować. Nasza Komisja powinna się zastanowić, jak najsensowniej
wdrożyć system dający gwarancję kontroli nad strumieniem odpadów i procesem przetwarzania
odpadów. Kolejnym zadaniem własnym gminy możliwym do powierzenia na zasadzie
bezprzetargowej jest letnio-zimowe utrzymanie czystości w mieście. Pan Przewodniczący stwierdził,
że nie rozumie dlaczego to zadanie nie zostało powierzone naszej spółce. Zdaniem Pana
Przewodniczącego jest to kwestia uchwały Rady Miasta, podjętej na podstawie obowiązujących od
dawna ustaw: o samorządzie gminnym i o gospodarce komunalnej.
Prezes Andrzej Malara zaproponował, aby zorganizować dla radnych i urzędników wspólną debatę
na temat przyszłości systemu gospodarowania odpadami w Katowicach.
Wiceprezydent Miasta Mariusz Skiba przypomniał burzliwe początki wdrażania „rewolucji
śmieciowej” w Katowicach, w tym rewolucyjne przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach. Ówczesny Prezydent Katowic Pan Piotr Uszok postanowił potraktować przepisy ustawy w
sposób liberalny, aby uspokoić mieszkańców i nie doprowadzać do nerwowych sytuacji na
spotkaniach z mieszkańcami, na których była konsultowana „rewolucja śmieciowa” i padały zarzuty
pod adresem pojawienia się nowego operatora w Ligocie – firmy „Remondis”, były zgłoszenia do
Urzędu Miasta że brakuje koszy, pojemników, że śmieci są odbierane z opóźnieniem, stąd Pan
Prezydent zadecydował, żeby w jak najdłuższej perspektywie zapewnić stabilizację. Dlatego
wybraliśmy na 4 lata MPGK jako operatora obsługującego miasto i umowa z Miastem Katowice
obowiązuje jeszcze ponad 2 lata.
Jeżeli chodzi o stabilizację systemu gospodarki odpadami w dłuższej perspektywie czasu – Pan
Wiceprezydent Mariusz Skiba zwrócił uwagę, że wypracowanie warunków zajęło firmie MPGK aż 1,5
roku i proces zakończył się niedawno. Pan Prezydent Miasta Marcin Krupa jest skłonny te sytuację w
przyszłości wyrównać, ale postępując zgodnie z przepisami prawa, bo nie jest w 100% przekonany do
procedury „in house”. Urzędnicy w tym temacie mają różne opinie prawne (z KIGO, PIGO).
Władzom Katowic zależy również na tym, aby nie podejmować uchwał, które zakwestionuje nadzór
prawny Wojewody Śląskiego.
Pan Wiceprezydent Mariusz Skiba oświadczył, że jako odpowiedzialny za system gospodarki
komunalnej w mieście, dołoży wszelkich starań aby miejski system funkcjonował zgodnie z
rozporządzeniami Unii Europejskiej i rozporządzeniami na poziomie krajowym, bo wiadomo że
sytuacja jest dynamiczna i od 1.01.2016r. Miasto zmierzy się z nowym wyzwaniem. Stabilizacja jest
potrzebna, dlatego należy zadać sobie pytanie czy jest teraz właściwy moment, aby podejmować tego
typu deklaracje. Trzeba mieć na uwadze, że mamy w MPGK wskaźniki i musimy je realizować.
Wiceprezydent Miasta Mariusz Skiba podziękował Zarządowi Spółki za to, jak firma funkcjonuje,
że wzrasta potencjał firmy, że są realizowane inwestycje i pogratulował pomysłu na funkcjonowanie
tego podmiotu. Wniosek w sprawie procedury „in house” można sformułować, co nie znaczy, że
wniosek zostanie skonsumowany ciągu 6-ciu miesięcy 2015 r.
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Prezes Andrzej Malara wyjaśnił, że Spółka cały czas walczy o utrzymanie pozycji na rynku i o
rynek.
Radny Józef Zawadzki: stwierdził, że nie możemy stracić tego zakładu, którego majątek jest wart
kilkadziesiąt milionów, bo jak przegramy przetarg to zakład przejmie firma prywatna.
Pan Radny wyraził zdziwienie, że MPGK dopuściło do sytuacji, że firma z Sosnowca wozi śmieci z
Katowic, bo to powinno robić MPGK. Musimy zabezpieczyć Spółkę MPGK dla mieszkańców miasta.
Spółka MPGK powinna sama zrobić porządek w Ligocie, a nie przerzucać winy na Sosnowiec.
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra wyjaśnił, że na szczęście nie doszło do sytuacji, że Spółka
„Remondis” przejęła transport śmieci z całych Katowic, a taka groźba istniała. Przy wdrażaniu
rewolucji śmieciowej w Katowicach było zagrożenie, że Spółka MPGK wypadnie z rynku. Nie stało
się tak tylko dlatego, że firma „Remondis” zgodziła się na przejęcie części rynku „śmieci” a nie całych
Katowic, jak chciała. W zamian za część rynku firma „Remondis” nie złożyła oferty w przetargu,
którym wygrała spółka miejska.
Prezes Andrzej Malara potwierdził wypowiedź, że tak właśnie było.
Naczelnik WKŚ Barbara Lampart zwróciła uwagę, że w nowelizacji ustawy „śmieciowej” nie ma
mowy o powierzeniu usług w ramach procedury „in house”.
Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra zgodził się: ten zapis nie będzie nigdy jednoznacznie
dookreślony. Istotne jest to, że powierzenie usług w ramach procedury „in house” działa w Krakowie,
w Zawierciu i proces wdrożenia przebiegł bez problemów i zarzutów. W nowelizacji ustawy mowa
jest tylko o konieczności realizacji postępowania przetargowego na transport odpadów, nie ma mowy
o zagospodarowaniu natomiast zagospodarowanie powierza się na podstawie odrębnych przepisów.
Wiceprezes Robert Potucha: w procedurze „in house” są 2 elementy: przetwarzanie odpadów i
transport, niestety te elementy nie występują w całości. Teraz trzeba ogłosić przetarg na transport,
natomiast przetwarzanie odpadów jest jednoznaczne. W Krakowie kontrola NIK dotyczyła tych
przetargów. Nasza Spółka jest w stałym kontakcie z kancelarią prawną z Krakowa, która obsługuje
gminy w zakresie gospodarki odpadami i kancelaria przygotowała nam ramowe dokumenty. Dlatego
proponujemy organizację spotkania dla radnych z udziałem prawników z tej kancelarii. W
Świętochłowicach nie było ogłoszonego przetargu na przetwarzanie odpadów i one wszystkie trafiają
do miejskiej instalacji.
Prezes Andrzej Malara: konkurencja na rynku usług transportowych jest bardzo duża i być może ten
transport przepadnie.
Radny Jacek Piwowarczuk zaproponował aby Spółka wyszła z ofertą usług transportowych do
ościennych gmin. Prywatne firmy jeżdżą i odbierają odpady na dwie zmiany, nie na jedną tak jak ma
to miejsce w Katowicach i firmy spoza Katowic są tańsze.
Wiceprezydent Miasta Mariusz Skiba stwierdził, że nie kwestionuje takiego rozwiązania, jednak dla
Miasta Katowice ważna jest obowiązująca umowa z MPGK.
Wiceprezes Robert Potucha wyjaśnił, że Zarząd Spółki podejmuje decyzje dotyczące znaczących
inwestycji dla gminy i aby je podjąć z czystym sumieniem to musi być gwarancja strumienia
odpadów.
Wiceprezydent Miasta Mariusz Skiba zwrócił uwagę, że właśnie Zarząd Spółki MPGK potrzebował
aż 1,5 roku na wypracowanie działań a teraz składa na komisji „żądania” w trybie pilnym.
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Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra udzielił szczegółowych wyjaśnień. Wypracowanie tej
koncepcji to nie jest żadna nowina bo wdrażał 2 lata temu procedurę „in house” w Zawierciu i ta
koncepcja przeszła delikatnie, bez żadnych wyjazdów do KIO, tak jak to miało miejsce w Katowicach,
tak więc my tu nie robimy żadnej rewolucji, trzeba interesy MPGK zabezpieczyć i trzeba zrozumieć
tutaj Wiceprezesa Pana Roberta Potuchę. Według Kodeksu Spółek Handlowych „Zarząd Spółki jest
odpowiedzialny za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę”. Więc ja na miejscu zarządu – nie mając
gwarancji stałego strumienia odpadów i nie mając gwarancji, że moja spółka będzie funkcjonować
przez najbliższe 15 lat w takim bądź innym systemie – nie podejmowałbym strategicznych dla spółki
decyzji. Powiedzmy sobie szczerze, za 3 lata może nie być MPGK w miejskim systemie. O ile MPGK
– jako spółka prawa handlowego, której właścicielem jest gmina - jest zobligowana do prowadzenia
swojej działalności zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami, to inny podmiot zewnętrzny jak
np. „Remondis” lub jakaś inna firma „krzak”, którzy wystartują na jakichkolwiek referencjach
zewnętrznych, to te firmy są w stanie dać cenę usług o połowę niższą i wtedy my tracimy naszą spółkę
Pan Przewodniczący Komisji w podsumowaniu stwierdził, że dobrze się stało że ten temat został
przedyskutowany, nie traktuje go jako atak na Spółkę MPGK tylko dyskusję na temat wdrożenia
procedury „in house” w mieście i ustabilizowania systemu. Cieszę się, że co poniektórzy
potrzebowali dwóch lat żeby zrozumieć, iż to co próbowaliśmy wytłumaczyć dwa lata temu nie jest
atakiem personalnym tylko próbą wdrożenia stabilnego systemu w mieście.
Pan Michał Luty: dokładnie tak a w późniejszym etapie odbiją sobie tą stratę podwyższając cenę do
znacznie wyższej w momencie gdy Miasto nie będzie już posiadało spółki.
Radna Magdalena Wieczorek na wstępie podziękowała Panu Przewodniczącemu Komisji za to, że
powiedział publicznie dlaczego w przetargu na wyłonienie operatora nie było firmy „Remondis” i
zgłosiła następujące pytania:
1/czy istnieją przeszkody prawne żeby przed czerwcem 2017 roku zmienić umowę związaną z
odbiorem śmieci?
Kierownik Referatu WKŚ Grzegorz Mazurkiewicz w odpowiedzi: przeszkodą jest ustawa o
zamówieniach publicznych, można zrobić jedynie niewielkie zmiany w umowie obowiązującej.
2/jeżeli jakieś gminy mają „sfalandyzowane” umowy w taki sposób, to dlaczego w Katowicach tego
nie robimy? Jeżeli Zarząd MPGK rozmawia o dostarczaniu śmieci na 20 lat, nie mając gwarancji na te
śmieci, to Radni nie mają „namaszczenia” ze strony Urzędu Miasta aby te rozmowy prowadzić.
3/jeżeli MPGK chce od nas, Katowiczan otrzymywać strumień śmieci przez kolejne 20 lat – to nie za
takie pieniądze.
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra stwierdził, że temat finansowy jest tematem wtórnym i
uważa, że nadwyżka powinna być jeszcze raz przeliczona. Należałoby najpierw dokonać wyliczeń
jeżeli chodzi o powierzenie, do którego zmierzamy, jakie będą koszty na zagospodarowanie odpadów i
transport w perspektywie kilku lat i do tego później dopasowywać stawkę od mieszkańca.
Wiceprezydent Miasta Mariusz Skiba: ustawa śmieciowa cały czas ewoluuje, są wprowadzane
nowe elementy i po ustaleniu stawki opłaty wprowadziliśmy nowe usługi, więc odpłatność wzrosła
względem MPGK o 1/6. Myślimy o kolejnych działaniach, aby miejski system jeszcze bardziej
obudować; będziemy szli w kierunku zagospodarowania śmieci niczyich, umożliwia to nowelizacja
ustawy. Aby Miasto było jeszcze czyściejsze objęliśmy systemem wszystkich mieszkańców Katowic a
zarzuty w prasie n/t czystości w mieście są nadal.
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Prezes Andrzej Malara: w ramach ryczałtu obsługujemy 2.5% obszaru Katowic w zakresie
utrzymania czystości. To jest skala tego problemu. Gdybyśmy byli odpowiedzialni w całości w ramach
umowy, to czystość byłaby na całym obszarze miasta.
Radny Józef Zawadzki poinformował, że teraz i tak mniej płaci za śmieci bo Spółdzielni
Mieszkaniowej płacił więcej. MPGK odbiera odpady wielkogabarytowe i za to mieszkańcy nie płacą a
przecież transport kosztuje.
Radna Małgorzata Smoleń stwierdziła, że Komisja powinna zwrócić się o przygotowanie opinii
prawnej, wtedy dowie się, co będzie można wprowadzić uchwałą.
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra poinformował, że akurat element dotyczący letniozimowego utrzymania dróg też się kończy i można go powierzyć MPGK bez przetargu. To kwestia
przygotowania kolejnego projektu uchwały.
Naczelnik WKŚ Pani Barbara Lampart: przetarg na to zadanie ogłasza Miejski Zarząd Ulic i
Mostów.
Radny Józef Zawadzki zgłosił, aby operatorem była państwowa firma, zatrudniająca pracowników
na umowę o pracę, bo w prywatnej firmie ludzie pracują za 1000 zł i nie mają ubezpieczenia
zdrowotnego.
Radna Magdalena Wieczorek zaproponowała powrót do protokołów Komisji Infrastruktury i
Środowiska z ubiegłej kadencji, kiedy ówczesny Wiceprezydent Miasta Pan Marcin Krupa
deklarował, żeby poczekać rok z ustaloną ceną za śmieci a po roku zmienimy cenę. Wspólnie z
radnymi Tomaszem Maśnicą i Witoldem Witkowiczem wnieśliśmy kilka razy poprawki do uchwały w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty i zbieraliśmy dane przez 3 miesiące. Pan Wiceprezydent Mariusz Skiba poinformował nas
dzisiaj, że przeznaczy nadwyżkę m.in. na sprzątanie śmieci niczyich. O ile pamiętam taka pozycja w
budżecie miasta w rozdziale 900 jest – jest zabezpieczona kwota na likwidację dzikich wysypisk.
Dlaczego zatem mamy z tego zadania środki przesuwać?
Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców jest efektem mojej interpelacji oraz
radnego W.Witkowicza i również był sfinansowany z uzyskanej nadwyżki.
Pani Radna zwróciła się z prośbą, aby znowu nie przeznaczać nadwyżki na generowanie kolejnych
nowinek i książeczek ekologicznych.
Wiceprezydent Miasta Mariusz Skiba przypomniał, że nowelizacja uchwały dotyczyła górnego
pułapu stawek, w Katowicach stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie są
zbierane w sposób selektywny wynosiła 51 zł 90 gr; stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny 25 zł 89 gr.
Pan Wiceprezydent Miasta odczytał Komisji fragment artykułu „Krok w dobrym kierunku” :
„Zmiany dotyczące stawek opłat komunalnych wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w większości przypadków należy uznać za krok w dobrym kierunku.
Wątpliwość może budzić tryb ich wprowadzenia, w szczególności ich fakt, że nie zostały poprzedzone
szerszą dyskusją wśród zainteresowanych środowisk. Z nadzieją należy odnieść się do zapowiedzi
prac parlamentarnych przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, iż w przyszłości zostaną
podjęte prace nad doprecyzowaniem formuły kosztowej w sposób umożliwiający określenie w
bardziej precyzyjny sposób strony kosztowej w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Takie
działanie pozwoli na zminimalizowanie zjawiska występującego w licznych gminach, w których
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przyczyn politycznych zostały ustalone na
zdecydowanie zbyt niskim poziomie, całkowicie abstrahując od strony kosztowej funkcjonowania
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systemu, co niestety nie spotkało się z właściwą reakcją organu nadzoru. Niestety, nowelizacja
uchwalonej ustawy nie jest ostatnią ingerencją”.
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra: w małych gminach np. w Pszczynie, stawki opłaty
śmieciowej zostały zaniżone.
Pan Michał Luty zapytał radną Magdalenę Wieczorek na jakich wyliczeniach się opierała, kiedy
przygotowywała propozycję obniżki opłaty śmieciowej w Katowicach?
Radna Magdalena Wieczorek w odpowiedzi: brałam pod uwagę liczbę mieszkańców
Katowic+strumień śmieci+opłatę do Urzędu Marszałkowskiego z 2012r. i z tych danych wyszła
realnie kwota 9-10 zł.
Wiceprezydent Miasta Mariusz Skiba wyjaśnił, że w miastach typu Słupsk, Ruda Śląska a więc
mniejszych od Katowic, przetargi z zaoferowaną niższą ceną „nie wyszły”, ponieważ zabrakło w ich
budżetach 3 mln zł.
Radna Małgorzata Smoleń stwierdziła, że to są zbyt daleko posunięte wnioski aby to była uchwała
Rady Miasta, raczej Komisja powinna zawnioskować do Pana Prezydenta o przygotowanie opinii
prawnej w sprawie możliwości wdrożenia procedury „in house” i na podstawie uzyskanej opinii
prawnej powinny być przygotowane konsultacje między władzami miasta a władzami spółki i po
otrzymaniu rezultatu Pan Prezydent Miasta będzie rekomendował ewentualną uchwałę Radzie Miasta.
Naczelnik WKŚ Barbara Lampart wyjaśniła, że i tak nowelizacja „ustawy śmieciowej” obliguje
nas, urzędników do zmian „pakietu uchwał śmieciowych” w ciągu 18 m-cy.
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra: w takim razie należałoby się pochylić nad obowiązkiem
przejęcia odpadów od nieruchomości mieszanych, bo nad tym nie ma kontroli i Miastu ucieka duży
strumień pieniędzy.
Wiceprezydent Miasta Mariusz Skiba zaprzeczył, kontrola jest.
Kierownik Referatu WKŚ Grzegorz Mazurkiewicz: to wiąże się z obsługą administracyjną i
wpływem kilku tysięcy deklaracji do referatu gospodarowania odpadami.
Radny Jacek Piwowarczuk zgłosił, że w Chorzowie nie ma z tym problemu, natomiast w dzielnicy
Dąb przy każdym barze są kosze miejskie a mieszkańcy Dębu skarżą się na dyżurach, że nie mają
gdzie wyrzucać śmieci.
Radna Magdalena Wieczorek: tematem zajmuję się od 3 lat i podobnie sytuacja wygląda na ul.
Mariackiej, gdzie jest wiele lokali usługowych w kamienicach i mieszkańcy muszą otworzyć kilka
bramek aby móc wyrzucić swoje śmieci. Pieniądze nam uciekają bo śmieci przedsiębiorców lądują w
naszych pojemnikach.
Naczelnik WKŚ Barbara Lampart: wtedy był inny porządek prawny. Teraz możemy objąć
nadzorem pewne działalności. Mamy stworzony zespół złożony z pracowników WKŚ, Straży
Miejskiej, który kontroluje nieruchomości niezamieszkałe.
Miejski system nie obejmował terenów niezamieszkałych, bo mamy w Katowicach zakłady
przemysłowe, które system musiałby objąć. Są ogromne nadużycia bo do strumienia odpadów
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komunalnych wlewa się strumień odpadów przemysłowych. Wydział Kształtowania Środowiska
wyprzedzająco zwrócił się do KZGM o przygotowanie informacji ze swoich budynków mieszanych.
Wiceprzewodniczący Komisji Dariusz Łyczko zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego
o uporządkowanie dyskusji i sformułowanie wniosków.
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra: jest jeszcze wiele tematów do dyskusji np. kompletnie
niesprawdzająca się w Katowicach selektywna zbiórka odpadów, ponieważ jest zbyt dużo
wydzielonych frakcji odpadów i należałoby przedyskutować powrót do quasi systemu: suche-mokre,
co byłoby dobrym rozwiązaniem dla MPGK, które ma sortownię przygotowaną do odbioru
zmieszanych odpadów ale przede wszystkim dla mieszkańców gdyż rozdzielaliby odpady na
maximum 3 frakcje. Jednocześnie rozwiązał by się problem z brakiem miejsc, szczególnie w centrum
miasta w których nie ma możliwości na ulokowanie odpowiedniej ilości pojemników do selektywnej
zbiórki.
Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Maśnica potwierdził, że mieszkańcy, którzy segregują
śmieci, skarżą się, że pracownicy firmy wrzucają wszystko na samochód jak leci. Jest to źle odbierane
społecznie i otrzymuję wiele takich zgłoszeń na dyżurach.
Naczelnik WKŚ Barbara Lampart: wszystkie śmieci są wysypywane na instalacji. Trwają prace nad
zmianą rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki odpadów, ale nie ma mowy o powrocie do
tematu odpadów suchych i mokrych. Obowiązuje przepis o frakcjach odpadów, które należy zbierać.
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra: zgadza się, obowiązuje przepis natomiast do w/w przepisu
istnieje interpretacja ministerstwa, która quasi system „suche mokre” dopuszcza.
Radna Małgorzata Smoleń zapytała, czy w ramach umowy z MPGK jest planowana zbiórka
elektrośmieci i jaka jest współpraca w tym zakresie z firmami prywatnymi, bo w innych miastach ta
usługa jest wykonywana przez firmy prywatne bezpłatnie, które dodatkowo sponsorują szkoły,
edukację sportową itd.
Kierownik Referatu Grzegorz Mazurkiewicz udzielił stosownych wyjaśnień. W Katowicach ta
usługa może być realizowana poza miejskim systemem. Dotychczasowa współpraca z firmą prywatną
nie powiodła się. W gminnych punktach odbioru odpadów są odbierane elektrośmieci.
Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra sformułował wnioski i poddał je
pod głosowanie :

1.Komisja Infrastruktury i Środowiska w wyniku dyskusji na temat funkcjonowania Systemu
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w mieście Katowice oraz w nawiązaniu do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., nr. 2014/24/UE w sprawie zamówień
publicznych, w której jednoznacznie dopuszczono możliwość bezprzetargowego powierzania przez gminy
zadań własnych na rzecz spółek komunalnych spełniających przesłanki dla uznania tych spółek za
„podmioty wewnętrzne”, zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie
koncepcji wdrożenia procedury „in house”, czyli powierzenia zadań własnych Gminy Katowice na rzecz
MPGK Sp. z o.o. w Katowicach w zakresie: zagospodarowania odpadów (w tym utylizacji, selektywnej
zbiórki, sortowania odpadów) oraz przeprowadzenia inwestycji mającej na celu rozbudowę RIPOK w
Katowicach przy ul. Milowickiej 7A wraz z harmonogramem jej wdrażania.
Wniosek został podjęty jednogłośnie w obecności 9 członków Komisji.
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2.Komisja Infrastruktury i Środowiska zwraca się również do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem
w sprawie powierzenia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 9 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z
2011 r. Nr 45, poz. 236, z późn. zm.). MPGK Sp. z o.o. obowiązków wynikających z zadań własnych
gminy obejmujących: utrzymanie porządku i czystości w Gminie Katowice oraz utrzymania dróg, dróg
wewnętrznych, parkingów, placów, chodników i alejek w parkach będących w zarządzie Prezydenta
Miasta Katowice w okresie letnim i zimowym.
Wniosek został podjęty jednogłośnie w obecności 9 członków Komisji.

Ad.3.
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra postanowił:
3.1.przyjąć do wiadomości Komisji pismo WIOŚ (IN.III.7021.11.2015.BP z dnia 5.03.2015r);
3.2.rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice, który został przekazany Radnym w
dniu 18.03.br.
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.
Komisja Infrastruktury i Środowiska po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Katowice, w głosowaniu 6 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

3.3.przyjąć do wiadomości odpowiedź I Wiceprezydenta Miasta (T.0003.7.2015.AS z
dnia 17.03.2015r.) udzieloną na zapytanie radnego J.Zawadzkiego na sesji RM w dniu 4.03.2015r.
Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Wydra wyjaśnił, że postulat radnego J.Zawadzkiego zostanie
zrealizowany na posiedzeniu Komisji IiŚ w dniu 22.04.br., na które zostaną zaproszeni przedstawiciele
KZK GOP w celu omówienia spraw dot. komunikacji autobusowej miejskiej.
3.4.rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014
r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania
odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach
mieszkalnych), który został przekazany Radnym w dniu 23.03.br.
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.
Komisja Infrastruktury i Środowiska po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014 r. na zadania związane ze zmianą
systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania
wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych), w głosowaniu 7 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony
projekt uchwały.
3.5.Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra poddał pod głosowanie opinię Zespołu Radnych w
składzie: D.Łyczko, J.Zawadzki z dnia 10.03.2015r., dotyczącą wyników kontroli przedstawionych
projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego w 2015r. oraz list osób opuszczających domy dziecka, rodziny zastępcze oraz inne
placówki wychowawcze, oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i
lokalu socjalnego.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do opinii Zespołu Radnych.
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Komisja Infrastruktury i Środowiska po zapoznaniu się z opinią Zespołu Radnych z dnia 10.03.2015 r.
dotyczącą wyników kontroli przedstawionych projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego w 2015r. oraz list osób opuszczających domy dziecka,
rodziny zastępcze oraz inne placówki wychowawcze, oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, w głosowaniu 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wyniki kontroli i ww. listy.

Ad.4.
Wiceprzewodniczący Komisji Radny Tomasz Maśnica zapytał Wiceprezydenta Miasta Mariusza
Skibę czy inwestycja placu zabaw w Parku Zadole, który ma być oddany z końcem marca br., spełnia
wymogi bezpieczeństwa dla osób dorosłych z dziećmi?
Wiceprezydent Miasta Mariusz Skiba wyjaśnił, że zna temat i może w tej chwili odpowiedzieć, że
środki przeznaczone na realizację placu zabaw nie były wystarczające na zapewnienie wszystkich
wymogów bezpieczeństwa.
Przewodniczący Komisji Bartosz Wydra stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w
związku z czym podziękował członkom Komisji za aktywność podczas obrad Komisji, stronie
prezydenckiej, przedstawicielom Spółki MPGK za zorganizowanie wyjazdowego spotkania i
udzielanie wyczerpujących wyjaśnień.

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury i Środowiska
Bartosz Wydra
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