Protokół
z przebiegu XXVII nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 marca 2013r.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 12 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu (zał. nr 1 i 2 ).
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady o godz. 13.00 wypowiadając sława „Otwieram XXVII
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„
Przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Matczak Przemysław
Walicki Rafał
Żuk Ewa
Następnie poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic, w związku z
koniecznością podjęcia uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Porządek obrad jest następujący :
1. Sprawy regulaminowe,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
Lubniewice.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca
składania deklaracji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
7. Zakończenie obrad.
Uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
Odnośnie 2 porządku obrad
Pan Karzólewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i
porządku w gminie Lubniewice.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 7radnych
Wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przeciw nie było
Uchwała została podjęta (zał. nr 3)
Odnośnie pkt. 3 porządku obrad
Pan Karzólewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radny Sornat - W kwestii formalnej dobrze jest jednak czytać podstawę podejmowanych uchwał, bo tutaj
zarówno w tej uchwale jak i w poprzedniej mamy w podstawie prawnej artykuł 6, ustęp 1, punkt 1 i ustęp 3,
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice.
Pani Z-ca Burmistrza- Podstawą jest ustawa, a nie regulamin.
Radna Wąsiel- Pytanie będzie dotyczyło dwóch spraw, worków do segregowania i pojemników, bo tu jest
mowa o dzierżawie, ale wiadomo, że są różne gospodarstwa i w zależności od wielkości pojemnika są
wyliczane stawki, czy to było też tak mniej więcej przeliczane na te gospodarstwa, na te ilości, bo tu jest
wyliczona kwota, ale nie ma w jaki sposób ta kwotę wyliczono.
Pan Dawid Karzólewski- Bo ja dla każdego gospodarstwa domowego przypisałem pojemnik zgodnie
z zapisami regulaminu, kierując się tymi zapisami z paragrafu 11, na przykład tylko dla nie mniej niż dwóch
osób pojemnik sześćdziesięciolitrowy.
Radna Wąsiel -Chodzi mi o to, że to było przeliczane bezpośrednio na gospodarstwo.
Pan Karzólewski- Tak, przeliczane.
Radna Wąsiel- A co w przypadku, jeżeli będzie potrzeba wykorzystania na przykład większej ilości worków.
Worki do segregowania plastiku więcej się ich wykorzystuje, mniej na makulaturę, czy nawet na szkło. Czy jest
taka opcja, że mieszkańcy będą dostawali, według potrzeb swoich, czy to są cztery worki i koniec.
Pan Karzólewski -Na razie przyjęliśmy taką kalkulację, że to są cztery worki miesięcznie, ale myślę, że po
podpisaniu umowy z przedsiębiorcą nie będzie problemu dostarczenia kolejnych worków jeżeli ktoś będzie
potrzebował więcej.
Radna Wąsiel- Myślę, że trzeba tu zaznaczyć, że to musi być większa ilość worków. Musi być taki zapis, bo te
cztery worki na miesiąc to jest naprawdę bardzo mało.
Radny Żurański -Czy może być taka sytuacja, czy akurat w tej uchwale nie trzeba byłoby zapisać na
przykład, że w okresie powiedzmy kwartału, mogę sobie zamienić pojemnik na taki o większej pojemności,
czy to jest techniczna sprawa, z którą trzeba już tylko z przedsiębiorstwem załatwiać, czy to nie trzeba tego
zapisać. Podobnie jest z workami jak i z pojemnikiem, czy nie trzeba tego zapisać o możliwości zwiększenia
lub zmniejszenia,
Zastępca Burmistrza- W regulaminie są zapisane ilości nie mniej, czyli ten pojemnik nie może być mniejszy
w przypadku jakieś określonej liczby, oczywiście jeżeli ktoś przećwiczy, że on rzeczywiście zadeklarował na
stawkach najniższych i ten pojemnik jest za mały dla niego. No to wtedy oczywiście będziemy musieli zmienić
ten pojemnik tej osobie.
Radny Żurański- Ale ja mam pytanie na przykład odnośnie sezonowości wywozu w okresie jesiennym i
wiosennym. Czy ja mógłbym powiedzmy w okresie letnim wiedząc, że będę produkował więcej śmieci mogę
sobie wymienić ten pojemnik na większy.
Pan Karzólewski - Tak
Radny Żurański- Na okres trzech miesięcy na przykład, kwartału.
Pani Z-ca Burmistrza- Na podstawie deklaracji.
Pan Kamieniczny Zbigniew sołtys Jarnatowa -Odpady przeznaczone do składowania w punkcie selektywnej
zbiorki odpadów są odbierane bezpośrednio od właściciela, od dostarczającego, jaka jest stawka. Czy to
będzie mierzone w metrach sześciennych, jaka odpłatność za dostarczony gruz, do tego punktu składowania.
Czy coś na ten temat wiadomo.
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Pani Z-ca Burmistrza - To już zależy od firmy, z którą pan poprosi o wywiezienie tych odpadów.
Pan Kamieniczny - Ale sam odwożę.
Z-ca Burmistrza- Jeżeli sam pan będzie wiózł gruz to tak.
Pan Kamieniczny -Samo przyjęcie jest darmowe.
Pani Z-ca Burmistrza - Tak,
Radna Tymusz -Do kiedy mieszkańcy muszą złożyć deklaracje ostatecznie.
Pan Karzólewski - Do 15 maja.
Rady Sobecki. - Kwota 7.72zł to jest kwota jeszcze przed przetargiem.
Pani Z-ca Burmistrza - Tak,
Przew. Rady - Czyli mamy rozumieć, że jeżeli dojdzie do przetargu, być może ta kwota jeszcze ulegnie
obniżeniu albo zmianie.
Pani Z-ca Burmistrza - Na pewno zmianie, nie wiemy czy będzie mniejsza.
Radna Wąsiel.- Chodzi mi o to, czy gmina zaznaczy w przetargu możliwość większej ilości dostarczania
worków do selektywnej zbiórki odpadów.
Czy ten zapis w uchwale sztywny 4 worki na miesiąc, jeżeli to przegłosujemy teraz, nie pozostanie i później
już będzie. Powiedzą, no niestety rada tak zagłosowała i tak będzie. Czy jest możliwość takiej elastyczności w
dostarczaniu tych worków. Bo to jest sztywny zapis w uchwale. My go będziemy teraz głosowali, to jest
ważne.
Pani Zastępca Burmistrza- Ponieważ mamy i specjalistę od zamówień publicznych przy sobie i pana Dawida,
który jest specjalistą odnośnie ustawy o utrzymaniu porządku. Konkluzja jest taka, że na tą chwilę wiemy, że
na pewno podstawą do stworzenia przetargu jest SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) musi
być oparty na regulaminie jaki u nas powstał, na regulaminie i na stawkach, na tym co tutaj wyliczyliśmy. Jest
wyjście z tej sytuacji takie, że dzisiaj podejmując jakby tą uchwałę, możemy zaproponować, że na następną
sesję przeliczymy to jeszcze ponownie, sprawdzimy dokładnie i wtedy ewentualnie zmianie ulegnie tylko ilość
worków. Jednak byłabym za tym, żeby dzisiaj uchwałę przegłosować i ewentualnie podejść do tego
głosowania nad tematem worków ponownie jak już będziemy mieli wszystko policzone, na następnej sesji.
Przew. Rady- A czy można by było od razu ująć cotygodniowe na przykład odbieranie, w tych
miejscowościach gdzie będą śmieci.
Pani Z-ca Burmistrza- Państwo wiecie, że to wpłynie na stawkę, którą dzisiaj mamy oszacowaną, być może
będzie tak, że wtedy stawka nie będzie 7.72 zł, a będzie 8 złotych.
Liczyliśmy to tak ogólnie, to było 8.50zł .
Radny Stein- W takim razie mam wniosek formalny, żeby jednak mimo wszystko, skoro są takie sugestie,
wprowadzić zmianę do uchwały, odnośnie częstotliwości wywozu odpadów i ujednolicić dla wszystkich
mieszkańców jednakowo.
Pani Z-ca Burmistrza - To jest paragraf, który ma znaczący wpływ na stawkę, my sobie dziś powiemy, że
robimy wywozy co tydzień dla każdego i zakładamy stawkę 7.72zł , a fizycznie stawka jest 8.50 zł . Myślę, że
możemy przymierzyć się do przeliczenia.
Radny Stein - W takim razie wycofuję wniosek w związku z istotnym wpływem na cenę
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych,
Wstrzymało się od głosowania 5 radnych,
Przeciw głosował 1 radny.
Uchwała została przyjęta.( zał. nr 4)

Odnośnie pkt. 4 porządku obrad.
Następnie Pan Karzólewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
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Radny Sornat- W dziale E, punkt trzeci, czy nie można tu dać opcji, jeśli adres jest inny niż adres
zamieszkania. Chodzi o dane nieruchomości, jeśli są identyczne z adresem zamieszkania, czy trzeba wypełniać
te rubryki.
Pan Karzólewski - Jeśli są takie same adresy to nie trzeba. Można napisać jak wyżej.

Za przyjęciem głosowało – 8 radnych
Wstrzymało się od głosowania - 4 radnych
Uchwała została podjęta ( zał. nr 5 )
Odnośnie pkt. 5 porządku obrad.
Pan Karzólewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
W związku z brakiem pytań Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
Za przyjęciem uchwały głosowało – 6 radnych
Wstrzymało się od głosowano – 6 radnych
Uchwała została podjęta ( zał. nr 6 ).
Odnośnie pkt. 6 porządku obrad.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Radna. Wąsiel -Pytanie do pani skarbnik, wiem, że my na subwencję oświatową nie mamy wpływu, ale czy
wiadomo z czego wynika taka różnica. Czy nagle się zmniejszyła ilość uczniów.
Pani Skarbnik- To jest taki skomplikowany sposób przeliczania. Ludność gminy, dochody z tytułu podatku od
osób prawnych i to wychodzi taka kwota, która po prostu jest szacowana, a po zakończeniu roku są już
wyniki, ona jest weryfikowana i w tamtym roku mieliśmy nawet dodane, a w tym roku mamy zabrane. Nie jest
od nas zależne.
Radny Sornat -Mam pytanie o ceny, ostatnie dwa wiersze, chodzi o wydatki na przeprowadzenie badań z
próbek wysypiska śmieci, proszę przybliżyć temat.
Pan Karzólewski- Po zamknięciu wysypiska śmieci, które jest przy drodze między Lubniewicami a Glisnem,
musimy przez 30 lat dokonywać dwa razy w roku pomiaru gazów emisji i zanieczyszczeń i to jest badanie
obowiązkowe wynikające z rozporządzenia ministra środowiska.
Radny Sornat - A czemu tak nagle się pojawiło w budżecie.
Pan Karzólewski- Już w ubiegłym roku też były wykonywane.
Radny Sornat- Ale dlaczego teraz jest a nie zostało zaplanowane,
Pani Zastępca Burmistrza- Bo przez wiele lat to badanie w ogóle nie było robione. Dostaliśmy kontrolę
wykonywania tego zadania i po kontroli stwierdzono, że nie wykonujemy tego przez ostatnie lata, po
zamknięciu wysypiska powinniśmy to robić. Nie było to robione, mało tego trudno było znaleźć nawet te
specjalne urządzenia- fizometry, z których ten pomiar się odczytuje. Teraz po kontroli mamy sytuację już
uregulowaną, musieliśmy wprowadzić do budżetu niestety takie koszty, dość duże, ale musimy.
Przew. Rady- Czyli w następnych planach będzie musiało być to ujęte.
Pani Skarbnik - Tak
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Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych
Wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przeciw nie było.
Uchwała została podjęta.
Odnośnie pkt.7 porządku obrad
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła nadzwyczajną sesję Rady
Miejskiej w Lubniewicach o godz. 13.50.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sowa
Protokołowała:
S. Żuk
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