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Interpelacja
Status prac nad obniżeniem kosztów gospodarki odpadami

Szanowni Państwo,

Z informacji płynących od pracowników UM w 2019 roku podjęto szereg działań zmierzających do

obniżenia kosztów gospodarki odpadami, słyszeliśmy różne obietnice na posiedzeniach komi

posiedzeniach rady.

Zależy mi na rzetelności podejmowanych decyzji w oparciu o wiarygodne dane, dlatego od samego
początku 2019 roku zabiegam o liczenie ilości odpadów generowanych przez mieszkańców Łomianek,

np. poprzez odnotowywanie w systemach informatycznych liczby worków odbieranych z posesji — nie

w celu rozliczeń, a w celach analitycznych oraz w celu zapobieganiu oszustwom.Między innymi w

wyniku moich nacisków,na sesji przed XI sesji rady z 30 czerwca2019 roku, pani burmistrz obiecała
zbierać dane statystyczne w celach analitycznych", w tym właśnie liczenie worków odbieranych z

posesji.

Dla przykładu uważam, że system liczenia worków można z powodzeniem uruchomić za 20 do 50

tysięcy złotych. W oparciu o urządzenia mobilne z geolokalizacją i sprytne oprogramowanie
pozwalające na wybranie adresu posesji i wprowadzenie liczby worków, cała operacja może

pracownikom usługodawcy zająć parę sekund dla każdej posesji.

Pomimo informacji płynących z UMnie jestem do końca przekonany, że tempo wdrażania innowacji w

zakresie gospodarki odpadami pozwala zachować nadzieję na rychłe obniżenie kosztów, np. dzięki

racjonalizacji niektórych elementów systemu, w szczególności niepokoją odległe daty integracji
różnych systemów i bardzo długi czas zbierania danych niezbędnych do oceny skutków różnych
rozwiązań w sposobie naliczania opłat. Przykładowonie udało się dotrzymać terminu zmian w systemie



który niektórzy radni chcieli przeprowadzić już we wrześniu, dopiero na XIX sesji z. 28 grudnia* sesji

przedstawiono pod obrady propozycję zmian w opłatach a i ona nie została przygotowana w sposób

umożliwiający podjęcie radnym rzetelną decyzję, brakowało skutków finansowych dla różnych
wielkości stawek.

W tym czasie gdy mysię zastanawiamy, mieszkańcy ponoszą wysokie opłaty i nie wyobrażam sobie

sytuacji w której nie będziemy mogli obniżyć kosztów funkcjonowania systemu do końca 2020 roku, a

przynajmniej jego uszczelnienia i zabezpieczenia mieszkańców przed kolejnymi podwyżkami

wynikającymi z możliwego niekorzystnego wyniku przetargu, który czeka nas za kilka miesięcy.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji

1. Statusu realizacji kompostowni obsługującej Łomianki.

2. Statusu budowy wagi przeznaczonej do ważenia odpadów odbieranych przez firmy obsługujące
odbiór odpadów.

3. Statusu przedsięwzięcia zmierzającego do utworzenia RIPOK obsługującego Łomianki

Statusu projektu zbierania danych statystycznych, w tym liczenia worków odbieranych z

posesji.

5. Listy innych działań podjętych w celu obniżenia kosztów systemu, a co za tym idzie obniżenia

opłat za odbiór odpadów.

W związku z powyższym niniejsza interpelacja zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminyi zasługuje na rozpatrzenie.

Janusz Skonieczny


