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Istebna: wzrost stawek za wywóz śmieci
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19 zł miesięcznie od 1 stycznia zapłaci każdy mieszkaniec gminy Istebna za wywóz
nieczystości. Dotychczasowa stawka wynosiła 16 zł.

fot. KR/ox.pl

Radni na ostatniej sesji Rady Gminy Istebna uchwałę podjęli jednogłośnie, chociaż jak referowała Barbara Kubas, na
wcześniejszym posiedzeniu połączonych komisji głosy były podzielone. - Braliśmy pod uwagę sytuację
ekonomiczną, która spowodowana jest pandemią COVID-19, możliwością utraty pracy przez niektóre
osoby w przypadku likwidacji niektórych zakładów. Mieliśmy też na uwadze inwestycje, które mogą być
wykonane, jeżeli zaoszczędzona zostanie jakaś kwota, którą nie będziemy musieli dopłacać do śmieci podkreślała.
Do kwestii podwyżki stawek wywozu nieczystości odniósł się też radny Kazimierz Łacek. - Chciałbym, aby padła
jasna deklaracja, że gmina na tym nie zarabia. Takie plotki chodzą wśród naszych mieszkańców i myślę,
że dobrze byłoby powiedzieć, ile dokładnie dopłacamy - zaznaczał.
Na prośbę radnego Łackca odpowiedziała Edyta Kukuczka, kierownik Referatu Usług Komunalnych Urzędu Gminy
Istebna. - Od początku funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, czyli od 2013 roku,
gmina dopłaciła do niego 600 863 zł. W roku 2019 dopłata wyniosła 282 412 żł, a w tym roku, przy kosztach,
które ponosimy, dopłacamy 211 tys. zł. Jeżeli stawka, która obecnie obowiązuje (16 zł) zostałaby
utrzymana, dopłacalibyśmy 412 tys. w przyszłym roku - wyliczała.
Kukuczka mówiła też, że wzrost opłaty wynika bezpośrednio z nowelizacji ustawy, którą Sejm podjął w ubiegłym
roku. - Nałożyła ona na gminy nowe obowiązki. Przejęliśmy PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych - przyp. red.) w którym musieliśmy zamontować wagę, której koszt wyniósł 88 tys. zł, stworzyć
nowe stanowisko pracy, dla osoby która będzie ją obsługiwała, aby racjonalnie ważyć te odpady.
Największą rewolucją jest jednak wprowadzenie przez tę ustawę zapisu, że gmina nie płaci ryczałtu za
każdą ilość odebranych odpadów, a od stycznia 2021 gmina płacić będzie za każdą ich tonę - analizowała.
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