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RA DV MT AST A LURA RTÓW

z dnia

2019 r.

w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.
994, 1000, 1349, 1432,2500) oraz § 35 ust. 1 załącznika nr l do Obwieszczenia Nr 1/2013 Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 2352) Rada Miasta uchwala, co
następuje:

§ 1. Miasto Lubartów występuje ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzibą w Lubartowie
w terminie określonym w § 36 ust. l statutu Związku.
§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Lubartów do złożenia wypowiedzenia członkostwa Miasta w Związku
w trybie i terminie przewidzianym w Statucie Związku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak
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UZASADNIENIE
Jednym z zadań określonych w statucie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
jest wykonywanie w imieniu i na rzecz Uczestników zadań związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi (§ 7 statutu). Szerokie kompetencje w tym zakresie Gmina Miasto Lubartów przekazała
Związkowi. Po ponad sześciu latach od wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach okazuje się, że Związek nie wywiązał się w sposób właściwy ze swoich zadań
statutowych. Organizacja gospodarki śmieciowej nie jest realizowana tak, jakby oczekiwali tego
mieszkańcy Lubartowa.
Zgodnie z zapewnieniami dyrekcji związku z 2013 roku wszelkie uchwały Związku związane
ze zmianami opłat za śmieci miały podlegać konsultacjom społecznym, tymczasem w 2015 roku bez
spotkania z rnieszkańcami
sektora domków jednorodzinnych w Lubartowie, wprowadzona została
podwyżka o 100%. W 2019 roku Zgromadzenie Związku podjęło kolejne uchwały - tym razem cena
w domkach wzrasta do 18 zł od osoby, czyli o 50%, a w blokach do 13 zł, czyli o 117%. Te ostatnie
opłaty także wprowadzono bez przeprowadzenia konsultacji. Wprowadzono je także wbrew
stanowisku
Lubartowa,
którego przedstawiciele
na Zgromadzeniu
protestowali
przeciwko
nieuzasadnionym podwyżkom. Dla przykładu sektorowi V przypisano koszty obsługi administracyjnej
w wysokości 174 538 zł podczas kiedy realne koszty obsługi 59 deklaracji wynoszą 5 025,24 zł.
Przykładów przypisywania mieszkańcom Lubartowa nieuzasadnionych kosztów jest o wiele więcej co
wynika wprost z dokumentów Związku, w tym tych umieszczonych na stronie BlP.
Kompetencje związku określone w statucie to także wykonywanie w imieniu Lubartowa
utworzenie i prowadzenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. W przypadku tego
przedsięwzięcia Związek wykazał się wyjątkowym brakiem profesjonalizmu od etapu projektowania
po etap uruchomienia zakładu oraz jego funkcjonowania. W 2015 roku, cześć radnych wskazywała, że
dane przedstawiane przez Władze związku nie dają gwarancji rentowności realizowanej już inwestycji
w Rokitnie. Po uruchomieniu Zakładu okazało się, że Zakład generuje koszty, o których nigdy miasto
Lubartów nie było informowane. Efektem błędów popełnionych w poprzednich latach są ostatnie
podwyżki najbardziej uderzające po kieszeni mieszkańców Lubartowa. W tym miejscu warto jeszcze
raz przypomnieć, że w 2013 r., czyli w chwili, kiedy to Związek Komunalny Gmin Ziemi
Lubartowskiej przejmował kompetencje od miasta Lubartów w zakresie gospodarki odpadami śmieci
w domkach kosztowały 6 zł od osoby, a po sześciu latach kosztują 18 zł (200% podwyżki), w blokach
kosztowały 6 zł, a po sześciu latach kosztują 13 zł (117% podwyżki).
Z analiz wcześniej wskazanych dokumentów wynika, że nie jest to ostatnia w tym roku
podwyżka, jaka dotknie naszych mieszkańców, jeżeli Lubartów pozostanie w Związku. Jako miasto
powinniśmy w pierwszej kolejności dbać o dobro wspólnoty jaką bez wątpienia są nasi mieszkańcy,
dlatego nie możemy godzić się na przypisywanie naszym obywatelom kosztów, których nigdy nie
powinni ponieść (ponad l mln. zł na przestrzeni ostatnich 6 lat).
Mając powyższe na względzie proszę o podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia miasta
Lubartów ze Związ u Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

