OŚWIADCZENIE NR 1/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

Elektronicznie podpisany przez:
Bogusław Michalczyk
dnia 10 czerwca 2022 r.

z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie działań Burmistrza Kałuszyna
Na podstawie § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Gminy Kałuszyn, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr
XXXI/248/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r.
poz. 6664 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:
§ 1.
Rada Miejska w Kałuszynie po zapoznaniu się z pismem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy
w Białej Podlaskiej z dnia 09.06.2022 r. wyraża stanowisko, w którym:
1. Nie uznaje Gminy Kałuszyn za pokrzywdzonego w toczącym się postępowaniu i w związku z tym nie składa w tej
sprawie stosownego wniosku.
2. Uznaje działania Burmistrza Kałuszyna za działania na rzecz interesu Gminy Kałuszyn i jej mieszkańców.
§ 2.
Uzasadnienie do wyrażonego stanowiska stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.
§ 3.
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie do przesłania oświadczenia do Prokuratury
Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bogusław Michalczyk
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Załącznik do oświadczenia Nr 1/2022
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 10 czerwca 2022 r.
Uzasadnienie do wyrażonego stanowiska Rady Miejskiej w Kałuszynie w przedmiocie działań Burmistrza
Kałuszyna
Po zapoznaniu się z pismem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej
z dnia 09.06.2022 r., Rada Miejska w Kałuszynie nie widzi podstaw do występowania w charakterze
pokrzywdzonego w toczącym się postępowaniu w sprawie przygotowywanego przez Urząd Miejski
w Kałuszynie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Kałuszyn w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.”.
Radni Rady Miejskiej w Kałuszynie podejmując niniejsze stanowisko, kierują się oceną zasadności działań
Burmistrza Kałuszyna.
Z końcem 2019 r. wygasała umowa z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kałuszyn. Dlatego też, ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”
W terminie składania ofert wpłynęła tylko 1 oferta - konsorcjum firm RDF Sp. z o.o. i MPK PURE
HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Ostrołęka, czyli dotychczasowego wykonawcy. Oferent zaoferował
realizację zadania za kwotę 1.498.603,42 zł brutto rocznie. Dotychczas zadanie realizowane było za kwotę
597.166,08 zł brutto rocznie, a Gmina Kałuszyn przewidując ewentualny wzrost wartości zadania zabezpieczyła
w budżecie Gminy kwotę 900.000 zł.
Wzrost wartości wykonania zadania przekłada się wprost na koszty ponoszone przez Gminę, jak
i bezpośrednio jej mieszkańców, poprzez wzrost opłaty płaconej za odebranie opadów.
Z uwagi na powyższe Burmistrz Kałuszyna przetarg unieważnił i aby nie dopuścić do pozostawienia
nieodebranych odpadów z posesji mieszkańców w mieście i gminie, wszczął działania, mające na celu
zapobiegnięcie takiej sytuacji.
Zlecił on, aby od dnia 1 stycznia 2020 r. odpady zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich odbierała
gminna jednostka organizacyjna – Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie. Pomocnym w w/w
działaniach miał być właśnie wybudowany i odebrany gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Olszewicach. Natomiast zagospodarowane one będą przez wysypisko położone w najbliższej
odległości Kałuszyna, aby zminimalizować koszty transportu. W wykonaniu tego zawarto zlecenie dla Zakładu
Utylizacji Odpadów w Siedlcach na czas od 15.01.2020 r. do 30.04.2020 r.
Po przeorganizowaniu pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie i dostosowaniu jednostki do
nowych potrzeb oraz wygaśnięciu zlecenia, Gmina Kałuszyn ogłosiła przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.”. Mając na
uwadze kwotę zaoferowaną w poprzednim przetargu, na wykonanie zadania zabezpieczono w budżecie kwotę
1.475.000 zł. Do przetargu wpłynęły dwie oferty: oferta MPK PURE Ostrołęka – na kwotę 1.675.781,92 zł
i oferta Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach – na kwotę 4.581.557,76 zł.
Nie bez znaczenia w sprawie jest to, że oferta Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach była wręcz
absurdalnie wysoka, nijak mająca się do dotychczasowych ofert i realnych kosztów wykonania zadania, i w
związku z tym słusznie została przez Burmistrza niewybrana. Z uwagi na fakt, ze obydwie oferty przekraczały
kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy, Burmistrz przetarg unieważnił, ogłaszając kolejny.
Wpłynęły ponownie dwie oferty: oferta MPK PURE Ostrołęka – na kwotę 895.503,60 zł i oferta Zakładu
Utylizacji Odpadów w Siedlcach – na kwotę 1.900.389,28 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, w dniu
12.05.2020 r. zawarto umowę z MPK PURE Ostrołęka, jako ofertę korzystniejszą dla Gminy, ponownie
nie wybierając oferty Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach
Tak więc, oferta Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach nie była wybierana w żadnym z postępowań
przetargowych. Kwota przeznaczona na zagospodarowanie odpadów jest każdorazowo ustalana w uchwale
budżetowej Rady Miejskiej w Kałuszynie, która to uchwała jest jawna i publikowana w Biuletynie Informacji
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Publicznej Gminy Kałuszyn. Tonaż odpadów nie jest ustalany dowolnie, jest on szacowany z tonażu odpadów
odebranych w roku poprzednim. Również zakres frakcji odbieranych odpadów od mieszkańców jest niezmienny
od lat, co powoduje, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest co roku wręcz tożsama. Biorąc
powyższe pod uwagę Rada Miejska w Kałuszynie w żadnym stopniu nie widzi, aby działania Burmistrza
Kałuszyna nosiły znamiona osiągnięcia korzyści majątkowej przez Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach
i były działaniami na szkodę interesu Gminy Kałuszyn.
Reasumując stwierdzić należy, że działania podejmowane przez Burmistrza Kałuszyna w przedmiotowej
sprawie, były nacechowane wysoko posuniętą gospodarnością, troską o finanse gminy i jej mieszkańców, i w
związku z tym należy je uznać za działania na rzecz interesu Gminy Kałuszyn i jej mieszkańców.
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