PROTOKÓŁ NR XVIII/12
z XVIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 28 listopada 2012 r.

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie została zwołana zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym.

Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda
Sekretarz obrad: Marta Dąbkowska
Czas trwania sesji: od godziny 13.00 do godziny 15.00
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia XVIII Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Łabiszynie Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1.

Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna

2.

Pana Stanisława Pogla – Radnego Rady Powiatu

3.

Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn

4.

Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy

5.

Panią Marlenę Bujak – Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

6.

Przedstawicieli prasy

2. Stwierdzenie quorum

Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.
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3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad XVIII Sesji
Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokółu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr XVII/12 z XVII sesji Rady Miejskiej z dnia
24 października 2012 r., przyjmując go jednogłośnie.

5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności
między sesjami Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił sprawozdanie z realizacji
uchwał i działalności między sesjami. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały wprowadzone w życie. Zostały też
przekazane do odpowiednich organów nadzorczych.
W

zakresie

inwestycji

trwają

prace

modernizacyjne

na

ulicy

Powstańców

Wielkopolskich. Pierwotnie zakładano, że remont potrwa kilka dni, ale z powodu
unieważnienia przetargu i podjęcia prac siłami własnymi brygady remontowo – budowlanej
inwestycja potrwa dłużej. Zmieniał się też technologia wykonania ulicy, zamiast zastosowania
masy bitumicznej położona będzie kostka. Cała inwestycja prowadzona będzie w trzech
etapach. Pierwszy do ulicy Wspólnej, druga część do ulicy Pogodnej i trzecia do ulicy
Odrodzenia. Szacowany koszt wyniesie około 250.000 złotych. Może się trochę zwiększyć,
ponieważ po wykonaniu frezowania okazało się, że na ulicy w ogóle nie było podbudowy.
Pozytywna informacja jest taka, że nie będzie konieczności wykonania całej kanalizacji
deszczowej, ponieważ okazało się, że można wykorzysta istniejące już studzienki deszczowe.
Dokonano

rozliczenia za modernizację dwóch dróg wiejskich w Ojrzanowie

i Łabiszynie Wsi. W tym zakresie odbyła się też kontrola z Urzędu Marszałkowskiego, która
zakończyła się z pozytywnie. Teraz czekamy na 70.000 złotych zwrotu za wykonanie tego
zadania. Poza tym, trwają prace remontowe w Łabiszyńskim Domu Kultury, zakończono
remont w Gminnym Centrum Pomocy Rodzinie, zamontowano na terenie miasta pięć lamp
solarowych, wyremontowano drogę wiejską w Obielewie.
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Przygotowano projekt budżetu na 2013 rok, który do 15 listopada dostarczono radnym
Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przyszły budżet zapowiada się
nienajgorzej, pomimo sporej obsługi kredytowej. Został skonstruowany tak, że 2.000.000
złotych przeznaczono na cele inwestycyjne i remontowe.
Na dzień dzisiejszy uregulowano spłaty kredytów i pożyczek tegorocznych na kwotę
1.157.000 złotych.
Zarządzenia

Burmistrza Łabiszyna wydawane w okresie międzysesyjnym dotyczyły

gospodarki nieruchomościami i zmian w budżecie oraz przygotowania budżetu na przyszły
rok.
Radny Andrzej Hłond zapytał o obsługę i serwisowania lamp solarowych w przypadku
awarii oraz o koszt postawienia punktu świetlnego w Enei. Dopytał też o to jakich
nieruchomości konkretnie dotyczyły zarządzenia.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że lampy mają dwa lata gwarancji więc obejmuje je
serwis. Postawienie punktu świetlnego w Enei kosztuje kilka tysięcy złotych. Samo
przestawienie lampy przy ŁDK kosztować ma 12.000 złotych. Są to bardzo duże pieniądze.
Ostatnio sprzedane nieruchomości to działki w Wielkim Sosnowcu za około 50.000 złotych.
wystawiono też na sprzedaż działki w Jabłowie Pałuckim. W opracowaniu na przyszły rok są
mieszkania w nieruchomości na Jana Pawła II w Łabiszynie.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

1. Radny Wiesław Kubkowski wnioskował o stworzenie miejsca parkingowego dla osób
niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Łabiszynie.
2. Radny Wiesław Kubkowski wnioskował o ustawienie lamp solarycznych na ulicy
Romantycznej od domków jednorodzinnych do bloków.
3. Radny Zenon Mikuła wnioskował do radnego powiatowego Pana Stanisława Pogla
o naprawę uszkodzonej barierki po wypadku na drodze powiatowej Łabiszyn –
Rynarzew.
4.

Radny Zenon Mikuła wnioskował do radnego powiatowego Pana Stanisława Pogla
o podcięcie koron drzew przy końcu drogi powiatowej we Władysławowie zarówno
od strony ulicy jak i od strony pól.

5. Radny Zenon Mikuła wnioskował o remont fragmentów skrzyżowań drogi powiatowej
z drogami gminnymi z powodu dużych uskoków na łączeniach tras.
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6. Radny Henryk Buczkowski wnioskował o postawienie dwóch lamp solarowych przy
SKR-ach w Ojrzanowie.
7. Radny Andrzej Hłond wnioskował o interwencję w sprawie reklamy na skrzyżowaniu
ulic Szubińskiej i Wspólnej, która zasłania kierowcom widok na skrzyżowaniu. Wystarczy
przesunąć ją o kilka metrów.
8. Radny Andrzej Hłond pochwalił pracowników ZWiK za zostawianie na posesjach
kartek z prośbą o przekazanie informacji o stanie licznika telefonicznie lub za pomocą
sms-a. Jest to bardzo pozytywne działanie wychodzące naprzeciw pracującym
klientom. Zaproponował, aby poszerzyć zakres przekazywania informacji o drogę
mailową.
9. Radny Paweł Kubiak także wnioskował

o przesunięcie reklamy skrzyżowaniu ulic

Szubińskiej i Wspólnej.
10. Radny Wiesław Kubkowski wnioskował do Radnego Powiatowego Pana Stanisława
Pogla o załatanie dziury przy zjeździe z drogi powiatowej w kierunku Oporowa przy
Zajeździe „Iskra”.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę.

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.

Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Zmiana w uchwale budżetowej zarówno po stronie wydatków jak i dochodów
dotyczy sumy 283.953 złote. W dniu dzisiejszym wpłynęło do Urzędu Pismo z Ministerstwa
Finansów mówiące, że zwiększa się subwencję oświatową o 70.309 złotych i o taką kwotę
podnosi się wydatki i dochody. Projekt powyższej uchwały był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.
Na podstawie załącznika wynika, że plan dochodów zwiększa się o kwotę 28.600
złotych, dzięki ostatecznemu rozliczeniu z Gminą Szubin za drogę w Jabłowie Pałuckim.
Zwiększa się plan dochodów w takich działach jak: gospodarka mieszkaniowa, wpływy z
podatku rolnego od osób prawnych, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, podatek
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od spadków i darowizn (na podstawie sprawozdań z Urzędu Skarbowego), odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

pomoc społeczna (wpływy z usług).

Wszystkie pozycje wynikają ze sprawozdania o wykonanych dochodach sporządzonego na
dzień 31 października 2012 r. Poza tym, o kwotę 2.125 złotych zwiększa się plan dochodów na
podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie
społeczne pracowników, w związku z podniesieniem składki rentowej o 2% oraz o kwotę 2.044
złote z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Również na
podstawie decyzji Wojewody zwiększa się plan wydatków o kwotę 178.000 złotych z
przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 500 złotych z
przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne.
Na podstawie sprawozdania o wydatkach sporządzonego na dzień 31 października
2012 roku i planowanych wydatkach do końca roku budżetowego zmniejsza się plan
wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 737 złotych (na podstawie zamkniętych już
inwestycji), o kwotę 60.766 złotych w gospodarce mieszkaniowej (miedzy innymi z powodu
niezrealizowania planu założenia monitoringu w mieście), o kwotę 15.000 złotych na wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększa się natomiast plan wydatków o sumę 130.000
złotych w dziale administracja (między innymi na zakup energii elektrycznej, usług
pozostałych oraz w związku z wysokimi kosztami odpraw emerytalnych i nagród
jubileuszowych wieloletnich pracowników). Plan zwiększa się też o 27.788 złotych w związku
z rozliczeniem subwencji na ucznia w szkole niepublicznej oraz o 20.000 złotych na dotację do
Łabiszyńskiego Domu Kultury (ponieważ do końca roku może nie wpłynąć rozliczenie za
rowery wodne z Urzędu Marszałkowskiego).

Radny Ryszard Lisiewski opuścił salę obrad.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 12 radnych:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/165/12 decydując o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.
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b. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wszystkie uchwały dotyczące gospodarki komunalnej zarekomendował Burmistrz Łabiszyna
Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Na salę wrócił Radny Ryszard Lisiewski.
Temat gospodarki odpadami komunalnymi jest ostatnio bardzo burzliwie poruszany na
terenie całego kraju. Wiele kwestii wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach jest zaskarżanych do Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczą one przede
wszystkim wyłonienia firmy odbierającej odpady. U nas nie ma takiego gminnego zakładu,
więc z góry planowany był przetarg.
Do tej pory każda osoba, która wytworzyła śmieci stawała się ich właścicielem.
Była zobowiązana zawrzeć stosowną umowę z firmą zajmująca się odbieraniem odpadów
na ich wywóz. Z taką firmą każdy właściciel nieruchomości indywidualnie ustalał zasady
i terminy odbioru śmieci. Gmina nie ingerowała w takie umowy, ale też nie narzucała
obowiązku selektywnej zbiórki śmieci, chociaż w Gminie Łabiszyn zadbano o to, aby pojawiły
się miejsca tzw. "gniazda”, gdzie mieszkańcy mogli wyrzucać posegregowane odpady.
W wielu gminach pojawił się problem wyrzucania dużych ilości śmieci do lasów.
Nasilało się to w okresie poweekendowym i letnim, kiedy to najprawdopodobniej śmieci
pozbywali się działkowicze nie mający podpisanych umów z firmami odbierającymi odpady.
Wieloletnie negatywne zjawiska i praktyki w tym temacie doprowadziły do poważnej
nowelizacji przywołanej ustawy w 2011 roku. Zupełnie zmieniono właściciela wszystkich
odpadów, którym obligatoryjnie stała się gmina. Ustawodawca dał wszystkim gminom
osiemnaście miesięcy na dostosowanie się do wymogów nowych przepisów i wprowadzenie
odpowiednich zasad obowiązujących na ich terenie. W tej chwili gmina w drodze przetargu
wyłoni przedsiębiorcę, który będzie odbierał wszystkie odpady od osób wytwarzających
śmieci i to gmina będzie jedyną stroną rozliczającą. Gmina obciąży za to swoich
mieszkańców opłatą, popularnie zwaną już „podatkiem śmieciowym”, która ma wystarczyć
na rozliczenie się z przedsiębiorcą wywożącym nieczystości, obsługę administracyjną,
informacje, edukację czy np. budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK). Teoretycznie Gmina nie powinna na tych zasadach nic stracić. Aby to wszystko
zorganizować należy podjąć stosowne uchwały. Dotyczą one przede wszystkim regulaminu,
a następnie elementów szczegółowych. Intencją ustawodawcy, naukowców i dużych
przedsiębiorstw jest prowadzenie maksymalnej segregacji odpadów oraz gospodarki
selektywnej u tzw. źródła. Chodzi o to, aby móc odzyskiwać różne materiały w drodze
recyklingu, unieszkodliwiać te niebezpieczne, a jak najmniejszą część odpadów zmieszanych
umieszczać na wysypiskach. Taka rewolucja wzięła się stąd, że jesteśmy członkami Unii
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Europejskiej, która narzuca pewne określone standardy w tym temacie. Aby osiągnąć
zamierzony efekt, na terenie Polski powstały tzw. Regionalne Instalacje, które zajmować się
będą pełną segregacją śmieci i odzyskiem. Miejsca te musiały spełniać surowe wymagania i
standardy, żeby być zatwierdzone przez Sejmik Wojewódzki w tak zwanym Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami. Każda gmina jest wskazana do odpowiedniej Instalacji.
Gmina Łabiszyn wskazana jest m. in. do Instalacji w Wawrzynkach. Jest to o tyle ważne, że im
dalej znajduje się instalacja, tym koszt transportu odpadów jest wyższy, a co za tym idzie,
mieszkańcy będą płacić większy „podatek śmieciowy”. Dlatego Samorządom zależy, aby
Instalacje znajdowały się jak najbliżej. We wrześniu tego roku Wojewódzki Plan Gospodarki
Odpadami został przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego i stał się
prawem. Gminy do końca tego roku muszą uchwalić wszystkie regulaminy oraz szczegółowe
zasady funkcjonowania całego sytemu na swoim terenie, które w pierwszym półroczu 2013
roku będą wprowadzane w życie, a od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać.
Podstawowym założeniem ustawy jest segregacja odpadów u źródła, co oznacza, że
w każdej nieruchomości odbywa się pełna segregacja wytwarzanych śmieci. Segregacja u
źródła nie oznacza jednak, że odbiór odpadów też ma się odbywać u źródła. Pierwotnie
Gmina Łabiszyn przygotowywała się do tego, aby zacząć selekcjonować odpady w trzech
obszarach, gdzie każda nieruchomość zaopatrzona byłaby w pojemniki (lub worki) na:
papier i makulaturę (1), szkło i metal (2) oraz plastiki, folie i PET (3). Poza tym, pozostawiony
byłby pojemnik, który każdy miał do tej pory na odpady zmieszane, których nie można
posegregować. Wszystkie wielkogabarytowe rzeczy takie jak meble, gruzy czy sprzęt RTV i
AGD należałoby wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Jednak po analizie kosztów całego przedsięwzięcia (gdzie każda osoba zobowiązana
byłaby do opłat rzędu kilkunastu złotych miesięcznie) zaproponowano, aby cała strategia
opiera się na tym, aby nie robić segregacji u źródła w systemie prostym (tzn. 3 worki
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pojemnik na każdej posesji), tylko rozbudować znacznie liczbę gniazd z pojemnikami do
segregacji (dzwonami) na terenie Miasta i Gminy Łabiszyn, traktując wszystkich obywateli jak
mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Znaczna liczba mieszkańców gminy mieszka w
blokach, gdzie i tak byłby dalej prowadzony system gniazd. Oczywiście istniejące już gniazda
trzeba będzie doposażyć w dzwony na wszystkie konieczne frakcje odpadów i zadbać o ich
estetykę. W chwili obecnej na terenie Gminy Łabiszyn jest około pięćdziesięciu gniazd, a
planuje się stworzyć kolejnych trzydzieści, co w sumie da osiemdziesiąt miejsc do selektywnej
zbiórki odpadów. Przy tym rozwiązaniu zakładamy, że wszyscy obywatele segregują śmieci.
Mieszkańcy zachowają pojemniki na odpady zmieszane, tak jak do tej pory, a
wysegregowane odpady wyrzucać będą do poszczególnych dzwonów w wyznaczonych
gniazdach.
Najważniejszym argumentem przemawiającym za przyjęciem tej koncepcji jest
ekonomia. Stawka za osobę za wywóz śmieci w tym systemie wynosiłaby 5 złotych, a nie 12
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złotych jak w przypadku segregacji u źródła. Mniejszy jest na pewno koszt transportu.
Przedsiębiorca może do każdej nieruchomości przyjechać po odbiór śmieci tylko raz (po
pojemnik z odpadami zmieszanymi), a nie kilka razy (raz po odpady zmieszane i kilka razy po
odpady posegregowane). Z obliczeń wynika, że sam koszt transportu przy opcji z gniazdami
wynosi 70.000 złotych rocznie, a przy segregacji u źródła prawie 400.000 złotych rocznie.
Ustawa w żadnym punkcie nie mówi wprost, że każda nieruchomość ma być
wyposażona we wszystkie worki lub pojemniki. Ustawa mówi, że Gmina ma rozliczyć z efektu
selektywnej gospodarki odpadami. Przy wyborze opcji z gniazdami mieszkaniec i tak musi
segregować śmieci w domu, żeby wyrzucić je do odpowiednich dzwonów.
Podstawowymi założeniami projektów uchwał jest włączenie do systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy, zarówno
tych zamieszkałych jak i niezamieszkałych, a wytwarzających odpady oraz dążenie do jak
największej segregacji odpadów. Burmistrz Łabiszyna zaznaczył, że regulamin utrzymania
czystości i porządku w gminie Łabiszyn został pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid.
Powiatowy Inspektor Sanitarny ma pełną wiedzę na temat zaproponowanego przez Gminę
rozwiązania w postaci tworzenia gniazd.
Uchwała „szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów

w

zamian

za

uiszczoną

przez

właściciela

nieruchomości

opłatę

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi” mówi o wprowadzaniu takiego samego
przelicznika co do ilości wytwarzanych odpadów przypadających na jedną osobę
mieszkającą w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej tj. 25 litrów tygodniowo (z czego 15
litrów to odpady zmieszane, a 10 litrów to odpady posegregowane). Poza tym, wprowadzony
do tego projektu zostanie zapis mówiący o organizowaniu przez Gminę zbiórek odpadów
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD w wyznaczonych terminach i w
wyznaczonych miejscach. Niezależnie od tych akcji, przez cały czas takie duże odpady będą
przyjmowane przez PSZOK.
Projekt uchwały dotyczący odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mówi
o

objęciu

procesem

odbioru

odpadów

komunalnych

właścicieli

nieruchomości

niezamieszkałych, a wytwarzających odpady na przykład sklepy, szkoły, cmentarze, bary,
restauracje itd.
Projekt uchwały dotyczący wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności mówi, że opłatę ustala się w
zależności od jednego mieszkańca. Jeżeli będzie prowadzona selektywna gospodarka
odpadami, to stawka opłaty wynosić będzie 5 złotych, a jeżeli nie będzie segregacji śmieci,
wówczas opłata wzrośnie do 10 złotych za osobę. W przypadku pobierania opłaty za
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pojemnik, stawki przy segregacji śmieci też są o połowę niższe niż przy wytwarzaniu tylko
zmieszanych odpadów.
Opłata wnoszona będzie do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego lub
przelewem na konto bankowe. Wywóz śmieci z przydomowych pojemników odbywać się
będzie raz w miesiący.
Mieszkańcy z zabudowy jednorodzinnej będą składać deklaracje o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim, a mieszkańcy z zabudowy
wielorodzinnej złożą je zarządcy nieruchomości, który z kolei dostarczy je do Urzędu.
Radny Andrzej Hłond zauważył, iż pozytywne informacje są takie, że powinno być
mniej śmieci w lasach i przy drogach. Jest jednak wiele wątpliwości dotyczących nowej
ustawy i naszych uchwał. Przede wszystkim mają one związek z samymi gniazdami – czy w
mieście i na wsiach będzie ich optymalna ilość, czy zostanie w nich zachowany należyty
porządek i czystość, czy miejsca na nowe gniazda zostaną odpowiednio wybrane. Należy
dbać o estetykę gniazd, żeby nasza Gmina wizualnie na tym nie straciła. Czas pokaże, czy
dobrana dla każdej rodziny wielkość pojemników na śmieci będzie odpowiednia. Nie
wiadomo do końca kto za pojemniki zapłaci. Należy wszystkie te kwestie brać pod uwagę
przy tworzeniu specyfikacji do przetargu. Niewątpliwie koszty gospodarki odpadami
komunalnymi będą niższe przy zastosowaniu gniazd. Nasuwa się jednak pytanie czy
wyliczone 5 złotych za osobę będzie wystarczające, aby zaspokoić wszystkie potrzeby
systemu.
Radny Andrzej Hłond zapytał dlaczego usunięto kilka paragrafów z programu utrzymania
porządku i czystości, które dotyczyły na przykład tego czego nie wolno wrzucać do
odpowiednich pojemników.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że bardzo dużym mankamentem ustawy jest to, że
trzeba wszystko i wszystkich ujednolicić. Nie ma podziałów na rodziny wiejskie i miejskie,
zabudowy jednorodzinne i wielorodzinne, nie ma możliwości różnych częstotliwości wywozów
odpadów, doboru pojemników oraz ustalenia różnych stawek opłat. Kwota 5 złotych od
osoby nie jest ostateczna. Jeżeli przedsiębiorca stwierdzi, że odpady są nieposegregowane
to od razu zapłacimy dwa razy więcej.
Pani Marlena Bujak wyjaśniła, że z regulaminu usunięto definicję nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, aby nie tworzyć sztywnych ram w rozumieniu tych pojęć.
Mieszkańcy w deklaracjach określą czy w danym budynku przebywają mieszkańcy czy nie.
Problematyczne są na przykład domki letniskowe. Bezpieczniej będzie nie umieszczać tych
pojęć w regulaminie. Z regulaminu zdjęto listy odpadów, których nie wolno wrzucać do
pojemników, ponieważ Regionalne Instalacje bardzo prężnie się rozwijają i być może
przedsiębiorca będzie mógł odbierać takie odpady. W związku z tym zaproponowano, aby
nie zamykać sobie możliwości pozbywania się tych śmieci poprzez umieszczanie takich
informacji w regulaminie.
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Radna Agnieszka Kupis wyjaśniła, że na wsiach gniazda nie są problemem, ponieważ
mieszkańcy korzystają z niech w drodze do sklepu czy szkoły. Kluczem do pozytywnych
efektów jest trafne rozmieszczenie dzwonów w terenie. Należy zmieniać mentalność
mieszkańców, aby faktycznie segregowali odpady. Poza tym, mieszkańcy wsi będą ponosić
większe trochę koszty wywozu śmieci, ale należy sobie uzmysłowić, że do tej pory za wywóz
odpadów z dzwonów płaciła Gmina mimo, że mieszkańcy wsi też z nich korzystali, a za tą
usługę nie płacili.
Radna Genowefa Lubiszewska zaproponowała, aby prowadzić szeroko pojętą
edukację społeczeństwa w temacie gospodarki nieruchomościami.
Burmistrz

wyjaśnił,

że

przez

pierwsze

półrocze

2013

roku

trzeba

koniecznie

poprowadzić maksymalną kampanię edukacyjną i informacyjną dla mieszkańców Gminy.
Najwięcej informacji będzie przekazywane dzieciom w szkołach, ponieważ to one dotrą
najszybciej do rodziców. Planuje się zrobić dla dzieci i młodzieży zakładki do książek z
informacjami o segregacji odpadów, przekazać do każdej nieruchomości zafoliowane ulotki
informacyjne, wyjaśniać mieszkańcom szczegóły systemu na spotkaniach sołeckich itp.

Nie wniesiono uwag do przedstawionych projektów uchwał.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekty uchwał.

b. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/166/12 decydując o odbieraniu
odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości,

na

których

nie

zamieszkują

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

c. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabiszyn
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
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Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/167/12 decydując o uchwaleniu
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabiszyn.

d. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/168/12 decydując o szczegółowym
sposóbie i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

e. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki
opłaty za pojemnik

Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/169/12 decydując o wyborze metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki opłaty za pojemnik.

f.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
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Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/170/12 decydując o terminie,
częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

g. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/171/12 ustalając wzoór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

h. Uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Taka uchwała podejmowana jest co roku do dnia 30 listopada. Program tegoroczny
jest bardzo podobny do poprzedniego programu.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/172/12 decydując o uchwaleniu
rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego na rok 2013.

i.

Ustanowienie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań statutowych i
podróży służbowych ponoszonych przez przewodniczących jednostek pomocniczych
gminy.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Sołtysi, czyli przewodniczący jednostek pomocniczych gminy (sołectw) otrzymywali do
tej pory wynagrodzenie w postaci inkasa za zebrany podatek rolny i podatek od
nieruchomości (12% kwoty zebranej od rolników). Na przestrzeni kilku ostatnich lat wyraźnie
widać, że zmniejszają się kwoty wpłacane do sołtysów, ponieważ rolnicy robią coraz więcej
przelewów bankowych. Poza tym, są wyraźne różnice pomiędzy sołectwami w sumie
zebranych pieniędzy tzn. jeden sołtys zbiera kilkanaście tysięcy złotych, a inny kilkadziesiąt
złotych podatku. Co więcej, sołtys, który transportuje bardzo duże sumy pieniędzy nie ma
żadnej ochrony prawnej w przypadku zagubienia lub utraty pieniędzy na przykład w wyniku
kradzieży. Poza tym, sołtys świadczy swoje usługi i działania wszystkim mieszkańcom sołectwa,
a nie tylko tym, którzy przynoszą do niego podatki.
W związku z powyższym, w celu sprawiedliwego i ujednoliconego przyznawania
wynagrodzenia sołtysom, zaproponowano, aby wypłacać im ryczałt w wysokości 10 złotych
w skali roku od osoby zameldowanej na terenie danego sołectwa jako rekompensaty za
ponoszone koszty. Kwota ta będzie wypłacana przewodniczącym jednostek pomocniczych
Gminy

w 4 równych transzach z końcem każdego kwartału. Warto zaznaczyć, że sołtysi

w dalszym ciągu będą zbierać podatki od rolników, ale ilość zebranych pieniędzy nie będzie
już wyznacznikiem otrzymanego przez nich wynagrodzenia.
Na terenach wiejskich jest w tej chwili zameldowanych 5200 mieszkańców, co sprawia, że w
skali roku, wszyscy sołtysi (jest ich 15) otrzymają w sumie 52.000 złotych.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zwrócił uwagę na pozytywne strony takiego
rozwiązania. Po pierwsze, w projekcie budżetu będzie zawsze wiadomo jaką kwotę
zabezpieczyć na ten cel. Po drugie, sołtysi otrzymają stałe stawki wypłacane w czterech
równych ratach, niezależnie od kwoty zebranych podatków. Po trzecie, będą jasne i czytelne
terminy wypłat wynagrodzeń dla sołtysów.

Radni Agnieszka Kupis i Zenon Mikuła, którzy są jednocześnie sołtysami, na czas głosowania
tej uchwały opuścili salę obrad.
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Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 11 radnych:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/173/12 ustanawiając zasady zwrotu
kosztów związanych z realizacją zadań statutowych i podróży służbowych ponoszonych przez
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

Radni Agnieszka Kupis i Zenon Mikuła wrócili na salę obrad.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Miejsce dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ niewiele zmieni, ponieważ przy tym
budynku samochody stoją i wzdłuż ulicy i na parkingu, mimo że parking przy Biedronce obok
ośrodka jest pusty. Temat zostanie podjęty na nowo po zakończeniu modernizacji ulicy
Powstańców Wielkopolskich.
Lampy solarowe na ulicy Romantycznej nie zostaną postawione, ponieważ tam nie
pasują. Od nowego roku Enea wprowadza tak zwany fundusz rozszerzenia ilości punktów
świetlnych. Co roku Gmina będzie mogła podwiesić jedną lampę na istniejącym słupie. Teraz
będzie taka montowana w Ojrzanowie. Do tematu solarów powrócimy, kiedy zostanie
spłacony rachunek za dotychczas postawione punkty świetlne.
Do właściciela reklamy na rogu ulic Szubińskiej i Wspólnej zostanie skierowana prośba
o jej przesunięcie.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji wprowadzi opcję mailowego powiadamiania o
stanie licznika.
Radny Rady Powiatu Pan Stanisław Pogiel obiecał zająć się wnioskami radnego
Zenona Mikuły oraz radnego Wiesława Kubkowskiego. Umówi się z Dyrektorem Zarządu Dróg
Powiatowych Panem Jackiem Mazanym, przejadą wskazane trasy i zobaczą co można
zrobić w tym temacie.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek podzielił się informacją, że w prasie
widnieje wyliczona kwota remontu mostu w Lubostroniu. Kosztorys wynosi 9.500.000 złotych.
Jest to na pewno za wysoka suma. Dla porównania remont mostu w Łabiszynie wyniósł
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300.000 złotych, a budowa dużego mostu wzdłuż ulicy Szubińskiej wyniosła 4.000.000 złotych.
Warto zweryfikować ten kosztorys, ponieważ jest on zawyżony.
Radna Agnieszka Kupis zapytała Pana Stanisława Pogla czy droga powiatowa w
Ojrzanowie będzie remontowana w przyszłym roku. Pan Pogiel na ten moment nie zna
odpowiedzi, ale Rada Powiatu jest w przededniu uchwalania budżetu na 2013 rok. Po
podjęciu uchwały budżetowej wszystko się wyjaśni.

9. Wolne głosy i wnioski.

Radny Wiesław Kubkowski zapytał, czy ze strony Urzędu Miejskiego jest możliwość
kontrolowania tego czym mieszkańcy palą w piecach. Kierownik Referatu Rolnictwa Pani
Marlena Bujak potwierdziła, że jest sporo skarg od mieszkańców na palenie odpadów w
piecach. Urząd może tylko wysyłać pisma do właścicieli nieruchomości i powiadomić o karze
jaka grozi za spalanie niebezpiecznych odpadów w piecach. Wyjaśniła też, że tylko policja
może zając się sprawą.
Radny Andrzej Hłond zapytał kiedy można nałożyć karę na mieszkańca za palenie
odpadów w piecach i kto potwierdzi co było faktycznie spalane.
Pani Marlena Bujak podkreśliła, że jedynym organem kontrolnym jest policja, ale
udowodnienie czegokolwiek jest bardzo trudne. Nawet inspektorzy WIOŚ nie mogą sprawdzić
osób fizycznych w tym temacie.
Radny Bogusław Seneka zapytał czy są wiadomości na temat wnioskowanych zmian
w rozkładzie jazdy PKS w Lubostroniu. Burmistrz odpowiedział, że PKS nie wyraził zgody na
zmiany godzin jazdy.
Radny Stanisław Pogiel powiedział, że sołtys Jabłowa Pałuckiego zwrócił się do niego
z prośbą o remont drogi powiatowej prowadzącej przez centrum wsi. Zapytał Burmistrza czy
można liczyć na 20% wsparcie finansowe ze strony Gminy Łabiszyn na to zadanie. Burmistrz
Łabiszyna potwierdził, że można liczyć na 20% udziału Gminy na modernizację tej trasy.

10. Zamkniecie obrad.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa
Paliwoda ogłosiła zamknięcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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