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Dokończenie ze str. 1

Radni wcześniej odrzucili pro-
pozycję Platformy Obywatel-
skiej, zakładającą opłaty liczo-
ne od osoby. 
 – Ludzie nie produkują śmieci. 
Śmieci są po prostu kupowane 
– krytykował pomysł Platfor-
my wiceprezydent Gliwic Piotr 
Wieczorek.

Nie przeszła również poprawka 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
uzależniająca rachunek za wy-
wóz odpadów od zużycia wody. 
 – Gdybyśmy cenę za wywóz 
nieczystości powiązali ze zu-
życiem wody, i w ten sposób 
przyczynili się do jej oszczę-
dzania, to ja bym się tym nie 
zamartwiał. Przypomnę, że 
Polska jest krajem, który ma 
jedne z najmniejszych rezerw 
wody i wszyscy powinniśmy ją 
oszczędzać. Jeśli w ten spo-
sób jesteśmy w stanie przy-

czynić się do jej racjonalnego 
zużycia, to powinniśmy tę po-
prawkę wprowadzić – apelował 
Marek Widuch, radny Sojuszu.

Ile zapłacimy 
miesięcznie? 
Poprawka PiS znacznie ob-
niża stawki pierwotnie pro-
ponowane przez prezyden-
ta. W przypadku odpadów 
niesegregowanych, będzie 
to: 0,45zł/m2 za lokal o po-
wierzchni do 60m2 plus 
0,30zł/m2 za powierzchnię 
60,01-90m2 plus 0,15zł/
m2 za 90,01-120m2 plus 
0,08zł/m2 powyżej 120m2.

Za odpady segregowane zapła-
cimy: 0,30zł/m2 przy lokalu 
o powierzchni do 60m2 plus 
0,20zł/m2 za powierzchnię 
60,01-90m2 plus 0,10zł/m2 
za 90,01-120m2 plus 0,05zł/
m2 powyżej 120m2.

Śmieci od metra

Przykład:
   
 Za lokal o powierzchni użytkowej 130 m2, przy segregowaniu 
odpadów zapłacimy miesięcznie:
    18,00 (0,30 zł x 60) za 60 m2

    + 6,00 (0,20 x 29,99) za 29,99 m2 (od 60,01 do 90 m2)
    + 3,00 (0,10 x 29,99) za 29,99 m2 (od 90,01 do 120 m2)
    + 0,50 (0,05 x   9,99) za   9,99 m2 (od 120,01 do 130 m2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RAZEM: 18,00 + 6,00 + 3,00 + 0,50 = 27,50 zł

Co prawda w ubiegłym miesią-
cu wniosek o odwołanie radne-

go Gorniga złożyła Koalicja dla 
Gliwic Zygmunta Frankiewicza, 

jednak głosowania nie było 
w porządku obrad opubliko-
wanym na stronie magistratu. 
Można jedynie przypuszczać, 
że zmiana w porządku obrad 
została wprowadzona w ostat-
niej chwili, by uniknąć niewy-
godnej dla wnioskodawców, 
dyskusji w mediach.

Sam przebieg gło-
sowania był tajny. 
Za odwołaniem 
radnego Gorniga 

głosowało 13 rad-
nych, 9 było prze-
ciw, a 2 wstrzyma-
ło się. 
Mimo iż nie znamy podziału 
głosów, można domyślać się, 
że za odwołaniem Gorniga 
głosowali radni PiS (4 głosy) 
i KdGZF (9 głosów). W ostat-
nich tygodniach wiele mówi 
się o nieformalnej koalicji obu 
klubów.

Kilkanaście minut później, 
również w tajnym głosowaniu, 
radni wybrali Krystynę Sowę 
(KdGZF) na stanowisko wice-
przewodniczącej Rady Miej-
skiej. Za kandydaturą radnej 
z Łabęd opowiedziało się 14 
osób.  (mpp)

Roszady w prezydium
Nieoczekiwany początek czwartkowej sesji Rady Miej-
skiej. Po ponad dwóch latach pracy, ze stanowiskiem 
zastępcy przewodniczącego pożegnał się Kajetan  
Gornig z Platformy Obywatelskiej.

Kajetan Gornig, radny PO

Krystyna Sowa, radna KdGZF


