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Oświadczenie Wójta Gminy Tymbark 

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tymbark, 

W ostatnich dniach media lokalne obszernie informowały o przebiegu sesji Rady Gminy 

Tymbark, podczas której Rada nie zdecydowała o podniesieniu opłaty śmieciowej oraz nie przyjęła 

zmian do budżetu.  

Pozwolą Państwo, że nie będę odnosił się do treści artykułów oraz do zarzutów umieszczo-

nych w komentarzach, a skoncentruję się jedynie na kwestiach merytorycznych. 

Zasadnicze powody, dla których w mojej ocenie zachodzą przesłanki do podwyższenia  

opłaty śmieciowej to przede wszystkim rosnąca ilość śmieci na przestrzeni lat 2013-2015 oraz wyż-

sza cena śmieci niż cena jaka była brana do kalkulacji opłaty pobieranej od mieszkańców w 2013 

roku. Obecna cena śmieci jaką płaci Gmina jest wynikiem przetargu, który odbył się w poprzedniej 

kadencji, a który wygrał ZGK w Tymbarku Sp. z o.o. w konsorcjum z firmą EMPOL.  

Podsumowując, zwiększeniu uległy dwie wielkości (cena oraz ilość), które po przemnożeniu 

dają wartość za jaką Gmina Tymbark zobowiązana jest zapłacić. Proszę zwrócić uwagę, iż w lutym 

2013 roku ówczesny wójt przedstawił kalkulację (przy mniejszej ilości i niższej cenie), z której 

wynikało, iż opłata powinna wynosić 5 zł za segregowane, i 6 zł 50gr za śmieci niesegregowane. 

Decyzją Rady Gminy z lutego 2013 roku opłata została jednakże zmniejszona jako rozwiązanie 

tymczasowe, które funkcjonuje jednak do dnia dzisiejszego.  

Z początkiem 2015 roku poinformowałem Radę Gminy, iż najprawdopodobniej w trakcie 

bieżącego roku będzie potrzebne podwyższenie opłaty śmieciowej. Mając wynik gospodarki śmie-

ciowej za pierwsze półrocze podjąłem trudną, lecz w moim przekonaniu konieczną decyzję  

o skierowaniu projektu uchwały zmiany opłaty śmieciowej na najbliższą sesję Rady Gminy, która 

odbyła się 10 września br. Jednocześnie zaproponowałem przyjęcie programu osłonowego dla osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

W świetle przytoczonych powyżej faktów oraz chronologii wydarzeń, próby łączenia zmia-

ny na stanowisku Prezesa ZGKiM z kwestią wysokości opłaty śmieciowej uważam za działanie 

niepoparte żadnymi logicznymi i merytorycznymi argumentami. 

Odnosząc się do kwestii zmian w budżecie, propozycja przesunięcia zadania polegającego 

na budowie zbiornika na Zęzowie i włączenia go w przygotowywany duży projekt gospodarki 

wodno-ściekowej wynika z faktu, iż budowa w roku bieżącym samego zbiornika bez zasilenia go  

w wodę z istniejących studni i sieci wodociągowej w żaden sposób nie przyczyni się do zwiększe-

nia zaopatrzenia Mieszkańców Gminy Tymbark. Ponadto wartość całego zadania ponad trzykrotnie 

przewyższa środki przewidziane w budżecie. Jednocześnie informuję, iż prowadzone są obecnie 

prace projektowe mające na celu m.in. zasilenie systemu wodociągowego Tymbarku z istniejącego, 

a wykorzystywanego w minimalnym zakresie zbiornika wody na Zamieściu.  

Nadmieniam jednocześnie, iż istnieje pilna potrzeba przyjęcia pozostałych zmian do budże-

tu, takich jak dochody od sponsorów, zabezpieczenie środków na utrzymanie lodowiska, przezna-

czenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej 



w Tymbarku. Ponadto istnieje również potrzeba zagwarantowania na 2016 rok dofinansowania  

realizacji wspólnej inwestycji z Powiatem Limanowskim, polegającej na budowie chodników 

 i oświetlenia w miejscowościach Tymbark, Podłopień, Zawadka. 

W związku z powyższym zamierzam ‒ po konsultacji z merytoryczną Komisją Rady Gminy 

‒  skierować wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.  
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       Wójt Gminy Tymbark 

 


