
UCHWAŁA NR LII/281/2022 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.1)) oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.2)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Miasto Golub-Dobrzyń do wysokości zaplanowanych na dany rok wydatków na gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zgodnie z aktualnie obowiązującym planem budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, 
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające 
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2021 r., poz.1834). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2021 r., poz. 1648, poz. 2151 oraz Dz. U. 

z 2020 r., poz. 2320). 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6r. ust. 2da. pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 888 z późniejszymi zmianami), w przypadku 
gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na 
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 
kosztów, o których mowa w ust. 2–2c., konieczne jest podjęcie uchwały  o pokryciu części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W dniu 03.12.2019 roku Gmina Miasto Golub-Dobrzyń ogłosiła zamówienie publiczne pod nazwą 
„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia”. 
W tymże postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, przez firmę Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych  EKOSYSTEM Sp. z o.o. W związku z prawidłowością 
przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dniu 28.01.2020 r. została podpisana 
umowa na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto 
Golub-Dobrzyń. Umowa została zawarta na 36 miesięcy i obowiązuje od  dnia 01.02.2020 r. do 
31.01.2023 r. 
W 2020 r. pracownicy Urzędu Miasta przeanalizowali – wyliczyli, iż stawka za śmieci winna 
wynosić 22 zł. Jednakże Radni Rady Miasta uchwalili stawkę w wysokości 20 zł. W styczniu 2021 
r., w związku z deficytem w gospodarce odpadami, konieczne było dokonanie korekty stawki za 
odpady. Ponowne analizy przeprowadzone przez pracowników wykazały, iż należy uchwalić 
stawkę w wysokości 24,50 zł. Także tym razem radni postanowili uchwalić stawkę inną, mniejszą 
w wysokości 23 zł. Stawka ta nie pozwoliła zbilansować systemu gospodarowania odpadami. Na 
chwilę obecną deficyt wyniesie ok. 165 tys. zł (dane na 30.11.2021 r. bez uwzględnienie faktur za 
listopad i grudzień). Co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się 
bilansować, natomiast wyłącznie Rada Miasta Golubia-Dobrzynia uprawniona jest do podjęcia 
decyzji w sprawie „dopłat” do systemu. 
 
Należy także pamiętać o obowiązku dokonania corocznego rozliczenia systemu gospodarowania 
odpadami (zgodnie z art. 6r. ust. 2e. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), 
nakazującego ujęcie w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o wysokości 
zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie tego systemu z wyszczególnieniem 
kosztów. 
 
Wobec braku precyzyjnych rozwiązań w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach Krajowa Rada RIO skłania się do poglądu, że uchwała o „dopłacie” może zawierać 
zarówno ogólne postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami, jak też może wskazywać konkretną kwotę dopłaty. 
 
W ocenie Krajowej Rady RIO zasadnym wydaje się podejmowanie odrębnej uchwały o „dopłacie”, 
na co wskazuje odrębna regulacja ustawowego upoważnienia do podjęcia przedmiotowej uchwały. 
 
Mając na uwadze wyżej wymieniony deficyt w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, 
konieczne jest pokrycie części kosztów z dochodów własnych gminy, w związku z tym zasadne jest 
podjęcie uchwały na podstawie art. 6r. ust. 2da. pkt 1. 
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