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XXVIII SESJI 

RADY MIASTA 

BRZEZINY 
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Proponowany porządek obrad sesji nadzwyczajnej przesłany radnym razem z projektami uchwał 

przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Przedszkole oknem na świat”, 
2) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r.  
3) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 

2012 – 2028, 
4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 
5) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalania stawki tej opłaty, 
6) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

7) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny, 
8) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
5. Zakończenie sesji.  

 

1.Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński przywitał radnych i przedstawicieli Urzędu Miasta z 

zastępcą burmistrza Romanem Sasinem oraz zaproszonymi prezesami spółek miejskich i Brzezińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Powiedział, że sesja została zwołana na wniosek burmistrza w trybie 

nadzwyczajnym przede wszystkim dla zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego oraz rozpatrzenia 

projektów uchwał dotyczących przejęcia gospodarki odpadami komunalnymi przez Gminę Miasto 

Brzeziny. Zwrócił uwagę, że ze względu na powagę tematu gospodarowania odpadami komunalnymi  

winno się ja prowadzić w trybie zwykłym.  Zdaniem przewodniczącego taka sesja powinna odbywać 

się z udziałem jak największej reprezentacji  miasta, ponieważ rozpatrywane uchwały mają istotny 

wpływ na  koszty utrzymania mieszkańców. Nie wiadomo też dlaczego gazeta samorządowa BIS nie 

ukazała się w normalnym terminie w środę rano z informacją o zwołanej sesji nadzwyczajnej. 

Stwierdził, że nie powinno się to zdarzyć. Wyjaśnił, że powodem wyjątkowej godziny rozpoczęcia sesji 

o 8.30 jest konieczność jego wyjazdu służbowego do Łodzi, gdzie powinien dotrzeć na godzinę 11-tą, 



a chciałby uczestniczyć w ważnej debacie o nowych rozwiązaniach w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sali obrad obecnych jest 13 radnych i Rada jest władna 

podejmować uchwały. Radni Krzysztof Jeske i Małgorzata Pyka zgłosili swoje spóźnienie i prosili o 

usprawiedliwienie. Poinformował o usprawiedliwionej nieobecności na sesji „śmieciowej” dyr. PSSE 

pani Elżbiety Szklarek. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zadał pytanie o uwagi i propozycje. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie zmiany preliminarza kosztów Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r. Wyjaśnił też nieobecność na sesji burmistrza 

Marcina Pluty, który zachorował. 

Wniosek został poddany głosowaniu i uzyskał jednogłośną akceptację 13 radnych. Również radni 

zaakceptowali jednogłośnie zmieniony porządek obrad wprowadzający dodatkowy punkt 9 w bloku 

projektów uchwał. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:   

1)w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Przedszkole oknem na świat” 

Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie proponowanej uchwały – w załączeniu 

do protokołu. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. 

Radny Przemysław Maślanko – przewodniczący komisji przekazał pozytywną opinię w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji omawianego projektu umożliwiającego utworzenie trzeciej grupy 

przedszkolnej. 

Przewodniczący Rady zapytał o okres obowiązywania projektu. 

Sekretarz miasta  poinformowała, że projekt ma trwać 2 lata – do 31 sierpnia 2014 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Brzeziny są jednym z niewielu miast, gdzie wszystkie dzieci w 

wieku przedszkolnym, nawet 3-latki mogą chodzić do przedszkola. Po odczytaniu projektu uchwały 

przewodniczący poprosił o uwagi, a gdy ich nie było, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

Uchwała Nr XXVIII/   /2012 stanowi załącznik do protokołu. 

2)w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r. 

Skarbnik miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie zmian budżetowych na 2012 r.-  



w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej a następnie o pytania  i 

dyskusję. 

Radny Tadeusz Barucki - przewodniczący komisji odpowiedział, że zmiany w budżecie były omawiane. 

Odniósł się krytycznie do  źle przygotowanego do realizacji zadania inwestycyjnego budowy jazu na 

rzece Mrożycy i oczyszczenia stawu w parku miejskim. Otrzymaliśmy zapewnienie finansowania tego 

zadania ze środków popowodziowych pod warunkiem zakończenia robót w terminie do końca 2012 r. 

Jednak nawet jeszcze nie rozpoczęliśmy prac i obiecane 1,5 mln zł nie mogą być wykorzystane. 

Zapytał o przyczyny tego stanu rzeczy i czy w przyszłym roku możemy być pewni dotacji na budowę 

jazu i oczyszczenie stawu? 

Skarbnik miasta uzasadniła potrzebę zmiany w planie inwestycyjnym miasta na 2012 r.  dotyczącej 

omawianego zadania. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał – skoro nie było decyzji RDOŚ, to po co była decyzja władz miasta o 

rozpoczynaniu zadania? Zapytał o drugie zadanie wycofane w bieżącym roku dotyczące budowy 

chodnika w ul. Przedwiośnie. 

Radna Czesława Gałecka zapytała o wyjaśnienie przekroczenia o 50 tys. zł kosztów zadania na remont 

sali konferencyjnej, które pierwotnie wyceniono na 150 tys. zł. Zapytała także o losy zadania 

inwestycji drogowej we współpracy z gminą Andrespol – tzw. schetynówki.  

Skarbnik miasta wyjaśniła, że po demontażu starej podłogi okazało się, że nie ma tam wylewki i 

dodatkowo przed położeniem nowych kafli należy wypoziomować podłoże i to zwiększyło koszty 

remontu o dodatkowe materiały. W sprawie inwestycji drogowej poinformowała, że w rankingu 

inwestycji drogowych nasz projekt znajduje się na 3 miejscu. 

Zastępca burmistrza dodał, że poprzez nawiązanie współpracy z gminą Andrespol poprawiliśmy 

wskaźnik konkursowy o 0,4 pkt i w styczniu 2013 r. będzie wiadomo, czy otrzymamy dofinansowanie 

do tej inwestycji. 

Przewodniczący Rady powiedział, że jeśli nie otrzymamy środków na dofinansowanie,  to powinniśmy 

wycofać się z tej inwestycji drogowej. Przewodniczący poprosił zastępcę burmistrza o wyjaśnienie 

problemów z inwestycją budowy jazu i renowacji stawu w parku miejskim. 

Zastępca burmistrza powiedział, że staw jest w punkcie centralnym miasta i należało go 

uporządkować. Dopiero 16 maja br. staliśmy się właścicielem terenu. Zbiornik dotychczas nie miał 

żadnych dokumentów. W końcu września projekt przebudowy jazu był gotowy do zatwierdzenia, ale 

w łódzkiej RDOŚ wymyślono dodatkową budowę tzw. przepławki dla ryb, która ma kosztować ok. 80 

tys. zł. Dodatkowo po badaniach geologicznych okazało się, że na głębokości ok.7 m.b. zalega 

warstwa torfu, która musi być wybrana  i wypełnione miejsce pod jazem powinno być utwardzone. 

Jeśli tego nie zrobi się, to ciężkiej budowli jazu grozi katastrofa budowlana. Prace przy przebudowie 

jazu i obniżeniu poziomu dna stawu powinny rozpocząć się po otrzymaniu decyzji środowiskowej dla 

tej inwestycji i otrzymaniu promesy dofinansowania  przedsięwzięcia. Zadanie ma realizować 

Spółdzielnia Socjalna, która jest przygotowana do tego. Zadanie nie mogło być rozpoczęte w 2012 r. z 

winy RDOŚ w Łodzi. 



Przewodniczący Rady powiedział, że obecnie musimy zdjąć z planu inwestycji 2012 r. 1.300 tys. zł., bo 

nie ma dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Zapytał, czy koszt tego zadania nie 

zwiększy się w 2013 r. np. do 2 mln zł? 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że mamy naukę na przyszłość, aby nie ulegać zapewnieniom bez 

pokrycia. Zadanie przebudowy jazu i renowacji stawu było niepewne, pochopnie podjęte i było duże 

ryzyko, że  w krótkim terminie może się nie udać. 

Radny Michał Dróżdż skrytykował pochopną decyzję o spuszczeniu wody ze stawu Użył określenia, że 

radni przy decydowaniu o tej inwestycji „zostali wpuszczeni w maliny”. 

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję nad zmianami budżetowymi, poprosił o odczytanie projektu 

uchwały a następnie wobec braku uwag, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych. Głosów za przyjęciem uchwały było 5, przeciwko – 3, wstrzymało się od głosu 

6 osób. 

Przewodniczący Rady skomentował, że jest przekonany, iż to głosowanie mogłoby zakończyć się 

innym wynikiem, ale wystąpiły tu powiązania jednych zmian z innymi tj.  z koniecznością udzielenia 

pomocy finansowej jednostkom, których pracownicy oczekują na wypłaty wynagrodzeń, czy zakup 

oleju opałowego.  

Radna Grażyna Korybut dodała, że „nie możemy w przyszłości ulegać szantażowi”. 

Radny Tadeusz Barucki zaproponował, aby w przyszłości zmian w budżecie nie przedstawiano 

blokiem w jednej uchwale, ale by można było je rozpatrywać każdą oddzielnie. A obecnie „stawiani 

jesteśmy pod ścianą i jest to swoisty szantaż”. 

Uchwała Nr XXVIII /    /2012 stanowi załącznik do protokołu. 

3)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na    

lata 2012 - 2028. 

Skarbnik miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały o zmianie WPF na lata 2012 – 2028 – w 

załączeniu do protokołu. Wyjaśniła, że jest ona wynikiem zmian budżetowych. 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych. Stwierdził, że skoro ich nie ma to poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, głosy „za” – 7, głosy przeciwko – 3, wstrzymało się od głosu – 4. 

Uchwała Nr XXVIII /    /2012 stanowi załącznik do protokołu. 

4)w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Po naczelnika Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Justyna Nowak przedstawiła projekt uchwały 

dot. deklaracji – w załączeniu do protokołu. Poinformowała, że we wzorze deklaracji, naniesiono za 

radą Komisji Rozwoju Gospodarczego wyjaśnienie, kto jest mieszkańcem posesji. 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi, zapytania i o dyskusję nad projektem deklaracji. 



Radna Barbara Kozłowska zgłosiła wniosek o zmianę w § 2 dotyczącą terminu składania deklaracji, 

który określono na 28 lutego. Uważa, że administracje budynków wielomieszkalnych np. TBS, czy 

BSM mogą nie zdążyć w terminie ze złożeniem deklaracji i proponuje datę w tym § przedłużyć do 15 

marca. 

Prezes BSM powiedział, że obecnie nie jest w stanie określić, ile osób zamieszkuje w 1600 lokalach 

BSM. 

Naczelnik Justyna Nowak powiedziała, że zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia 

deklaracji, zgodnie z ustawą. 

Radny Tadeusz Barucki  powiedział, że jako administrator w budynkach swojej spółdzielni nie może 

karnie odpowiadać za to, że ktoś go wprowadził w błąd. 

Prezes TBS Tomasz Miazek powiedział, że ustalenie właściwej liczby zamieszkałych osób będzie 

faktycznie niemożliwe, gdyż wielu z nich  w ogóle nie złoży deklaracji. 

Prezes BSM wyjaśnił, że w jego spółdzielni 20% osób ma odrębną własność. Wiele z tych osób nie 

zamieszkuje rzeczywiście w swoich lokalach, tylko je wynajmuje a sami np. pracują za granicą. Nikt 

nie będzie jechać teraz do Anglii aby pobrać deklarację od właściciela mieszkania. Zapytał, czy w 

świetle prawa ma być traktowany jako przestępca, który nie dopełnił obowiązku dostarczenia 

deklaracji do urzędu? 

Przewodniczący Rady powiedział, że ustawa o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi ma 

wiele braków i niejasności. Każdy samorząd sam opracowuje swój wzór deklaracji i mogą się one 

różnić. 

Przewodniczący Rady po konsultacji z naczelnik Wydziału RI zaproponował, aby przyjąć datę 15 

marca jako termin złożenia deklaracji. Powiedział, że deklarację składa się raz a gdy nastąpią jakieś 

zmiany, zgłosić je należy do urzędu. Przewodniczący Rady poprosił mec. Agnieszkę Piwek o wykładnię 

prawną dotyczącą punktu h w deklaracji o odpowiedzialności karnej w oświadczeniu 

Radca prawny Agnieszka Piwek powiedziała, że wniosła swoje uwagi na piśmie do tego punktu i 

poprosiła o odczytanie ich przez p. Naczelnik Justynę Nowak. Wynika z tego, że nie zgadza się z 

umieszczeniem punktu o odpowiedzialności karnej za prawdziwość danych 

Dodała, że w ustawie nie ma zapisu o odpowiedzialności karnej za prawdziwość oświadczenia w 

deklaracji. 

Radna Czesława Gałecka wyraziła swój pogląd, że deklaracja dla domu jednorodzinnego powinna być 

inna, niż dla domów wielorodzinnych. 

Przewodniczący Rady powiedział, że z treści umowy najmu wynika, kto ma płacić za odpady. De facto 

płacić będzie za nie ten, co przebywa w lokalu mieszkalnym czyli tam zamieszkuje. 

Prezes BSM wyraził pogląd, że deklaracje dla obiektów wielomieszkaniowych powinny być inne jak 

dla pozostałych domów jednorodzinnych. 

Radca prawny Agnieszka Piwek powiedziała, że nie spotkała się w praktyce, aby deklaracje 

podatkowe były zróżnicowane. 



Radny Michał Dróżdż zapytał, kto będzie kontrolować prawdziwość deklaracji? 

Naczelnik Wydziału RI powiedziała, że urząd nie będzie brać deklaracji od osób wynajmujących 

mieszkanie, tylko od zarządcy np. prezesa spółdzielni mieszkaniowej, czy TBS. 

Doradca burmistrza Krzysztof Kotynia zaproponował inną zasadę naliczania podatku od odpadów 

komunalnych tj. od gospodarstwa domowego. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że zdecydowano już wcześniej, aby opłata była od osoby, a nie 

od mieszkania. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że w dyskusji podjęto już wszystkie wątki i proponuje 

przejść do głosowania nad uchwałą. 

Przewodniczący Rady nie zareagował na uwagę zastępcy burmistrza uznając wniosek za zgłoszony 

przez osobę nieuprawnioną.  Poddał natomiast pod przegłosowanie wniosek radnej Barbary 

Kozłowskiej o zmianie terminu składania deklaracji z 28 lutego na 15 marca. 

Głosowało 15 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

Radny Michał Dróżdż zaproponował, aby z deklaracji w p. „D”  wykreślić imię ojca i matki. 

Przewodniczący Rady powiedział, że numer Pesel identyfikuje każdego obywatela. Poddał wniosek 

radnego pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

Radny Michał Dróżdż wnioskował następnie, aby w deklaracji zawrzeć zapis o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych.  

Przewodniczący Rady poddał ten wniosek pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych. Za wnioskiem był 1 głos, przeciw – 7, wstrzymało się 7 radnych. Wniosek 

radnego nie został uwzględniony. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi zmianami. 

Głosowało 15 radnych, głosów „za” było 12,  przeciwnych – 0,  wstrzymało się od głosu 3. 

Uchwała Nr XXVIII/     / 2012 stanowi załącznik do protokołu.  

5) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalania stawki tej opłaty 

Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem –w 

załączeniu do protokołu.  

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że celem zmian w gospodarce odpadami jest 

racjonalizacja postępowania mieszkańców w kierunku zwiększenia udziału odpadów segregowanych, 

które będą poddane recyklingowi, w ogólnej masie odpadów. Zróżnicowanie opłat za odpady 



segregowane w stosunku do wyższej opłaty za odpady niesegregowane ma zachęcić materialnie 

mieszkańców do segregowania wytworzonych przez nich odpadów komunalnych. 

Przewodniczący Rady powiedział, że wstępna segregacja w gospodarstwie domowym będzie polegała 

na zbieraniu odpadów tylko w 2 pojemnikach. W jednym pojemniku lub w specjalnym worku dla 

odpadów selekcjonowanych i osobno w drugim dla odpadów nieselekcjonowanych.  

Radny Tadeusz Barucki zapytał, jak będą wykorzystane pojemniki do segregacji odpadów ustawione 

dotychczas w różnych punktach miasta, które zostały zakupione ze środków budżetowych, czyli z 

naszych podatków? 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że pojemniki te będą na pewno wykorzystane. 

Naczelnik Justyna Nowak  odpowiedziała, że będą wykorzystane  w jednym centralnym zbiorczym 

punkcie miasta. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy już jest wiadomo, gdzie to będzie? 

Naczelnik odpowiedziała, że jeszcze nie ma decyzji, ale prawdopodobnie na terenie obecnego 

wysypiska przy ul. Łódzkiej. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy jego spółdzielnia mieszkaniowa będzie mogła odkupić od miasta 

te pojemniki i prowadzić segregację odpadów sama? 

Naczelnik odpowiedziała, że może to być możliwe. 

Radna Halina Szczepaniak powiedziała, że w mieście nie ma punktu odbioru odpadów budowlanych 

po budowach, remontach i rozbiórkach. Jest też przeciwna przyjmowaniu na nasze wysypisko, które 

się kończy odpadów z innych gmin. 

Naczelnik odpowiedziała, że każde wysypisko posiada tzw. kod składowania, który uprawnia do 

konkretnych kategorii odpadów. Nasze wysypisko nie ma kodu składowania odpadów budowlanych, 

o które pyta radna, ale są wysypiska do tego uprawnione, które przyjmują takie odpady. 

Naczelnik odpowiedziała, że obowiązujące prawo określa, że nie można odmówić przyjmowania 

obcych odpadów. Jest tylko kwestia odpłatności i kontroli przyjmowania odpadów np. przez 

monitorowanie składowiska odpadów. 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że dyskusja rozwija się w niewłaściwym kierunku. Przecież 

mamy zdecydować o wyborze metody ustalania opłaty oraz stawki tej opłaty. 

Przewodniczący Rady powiedział, że obawia się, że w naszej gminie miasto Brzeziny przeważać będą 

odpady niesegregowane z wyższą stawką odpłatności.  

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że w przypadku wyboru metody nieselekcjonowania, będą 

dodatkowe koszty związane z naprawami pojemników, ich czyszczeniem i odkażaniem. Realne koszty 

zbierania odpadów niesegregowanych będą wyższe o kilka zł. od osoby. 

Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak wyjaśniła sposób kalkulowania stawek opłat przy obu 

sposobach zbierania odpadów . Kalkulację wykonała specjalistyczna firma  na zlecenie Urzędu Miasta. 



Z przeprowadzonej kalkulacji kosztów  wynika, że za odbiór odpadów niesegregowanych powinniśmy 

zapłacić 17,10 zł, a za segregowanych 11,40 zł. od osoby na miesiąc. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk powiedziała, że są to bardzo wysokie opłaty i wiele rodzin 

zwłaszcza licznych nie będzie stać na takie wydatki, tym bardziej że tuż za miedzą w Gminie Brzeziny 

przyjęto stawki dużo niższe. Za odbiór odpadów segregowanych opłata wynosi tam 7 zł.. Nie 

przewidziano też żadnych ulg np. dla rolników, osób starszych i inwalidów. Rodzi to poczucie 

krzywdy. 

Naczelnik odpowiedziała, że ustawa nie przewiduje żadnych ulg. 

Radni w dyskusji proponowali dużo niższe stawki opłat za odbiór odpadów, nie motywując ich 

konkretnym uzasadnieniem np. radny Grzegorz Kędzia zaproponował stawkę opłaty 4 zł od osoby 

miesięcznie przy metodzie segregowania odpadów. 

Radny Michał Dróżdż powiedział, że kalkulacja kosztów nie jest właściwa, bo np. bardzo zawyżono 

koszty transportu odpadów zakładając amortyzację od trzech nowych składów pojazdów ciągnika z 

naczepą tak jak dla TIR-ów. Trzeba to zweryfikować obniżając koszt jednostkowy odpisu. 

Radny Adam Miazek powiedział, że bez przedstawienia kalkulacji kosztów nie można ustalić 

prawidłowej opłaty. Postawił wniosek, aby wydzielić z projektu uchwały stawki opłaty i uchwalić 

dzisiaj tylko wybór metody segregowania odpadów. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie będzie to możliwe, ponieważ uchwały stanowią integralny 

system i są ze sobą logicznie powiązane. 

Radny Adam Miazek zaproponował więc wniosek formalny o zdjęcie całego projektu tej uchwały z 

porządku obecnej sesji i przedstawienie na sesji Rady w dniu  28 grudnia 2012 r., po dostarczeniu 

radnym rzetelnej kalkulacji opłat przy obu metodach zbierania odpadów komunalnych. 

Przewodniczący poddał wniosek radnego Miazka pod głosowanie. Wniosek o zdjęcie tego punktu z 

porządku obrad uzyskał jednomyślność w głosowaniu  15 radnych. 

Przewodniczący Rady powiedział, że burmistrz – autor opracowanych wspólnie z Wydziałem RI 

stawek opłat powinien przedstawić radnym  wyliczenie, które będzie podstawą do rozpatrzenia 

projektu uchwały. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, co to za specjaliści opracowali taką naciąganą kalkulację i ile wzięli za 

to opracowanie? 

Naczelnik Wydziału RI odpowiedziała, że jest to firma IGO, która za swoją usługę otrzymała 12 tys. zł 

brutto. 

 

 

6)  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 



tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Justyna Nowak naczelnik Wydziału RI – 

załączeniu do protokołu. Poprosiła o wprowadzenie zmian w stosunku do przesłanego radnym 

projektu, które upraszczają sposób zbierania odpadów segregowanych tak, aby w gospodarstwie 

domowym wszystkie odpady segregowane mogły być zbierane w jednym pojemniku lub worku. 

Poprosiła aby w §5 p.1 do opakowań z papieru dołączyć szkło, inaczej opakowania szklane: butelki, 

słoiki i inne. Natomiast wykreślić szkło z p.2.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w kilku przypadkach spotkał się z powtórzeniami zawartymi 

w ustawie lub w regulaminie utrzymania ładu i porządku w gminie. Jako przykład podał §4, który jest 

powtórzeniem § 7 w rozdziale V regulaminu. Powiedział, że chyba nie musimy powielać tych samych 

zapisów. 

Naczelnik Wydziału odpowiedziała, że takie zapisy jak pokazał pan przewodniczący wynikają z 

ustawy. Ten sam pogląd wyraziła mecenas Agnieszka Piwek, która powiedziała , że takie powtórzenia 

są celowe. 

Przewodniczący powiedział, że miał wątpliwości, dlatego podzielił  się z nimi. Zapytał, kiedy miałby 

powstać jeden centralny punkt odbioru odpadów segregowanych? 

Justyna Nowak odpowiedziała, że taki punkt musi funkcjonować od 1 lipca 2013 r.  

Radny Michał Dróżdż zapytał o koszt urządzenia składowiska. 

Justyna Nowak odpowiedziała, że w kalkulacji przyjęto 47 tys. zł. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin dodał, że nie znamy jeszcze wszystkich kosztów, np. jeszcze nie 

wiemy, jaki będzie koszt utworzenia linii technologicznej sortowania odpadów, które trafią do 

centralnego punktu odpadów. 

Radna Grażyna Korybut zapytała o segregowanie odpadów niebezpiecznych np. medycznych: 

strzykawek i igieł do insuliny, cewników, worków na mocz, aparatów medycznych, środków 

utrzymania higieny. Takie odpady również wytwarzane są w gospodarstwach domowych ludzi 

chorych. 

Justyna Nowak odpowiedziała, że leki przeterminowane można przekazywać do pojemników w 

aptekach, a pozostałe, o które zapytała radna Grażyna Korybut należy zaliczyć do odpadów 

zmieszanych. 

Radna Czesława Gałecka zapytała jak należy traktować odpady z palenisk domowych – popioły z 

węgla i drewna? Nigdzie nie napisano o tych odpadach, a jest ich w domach jednorodzinnych bardzo 

dużo. 

Justyna Nowak odpowiedziała, że są one zaliczane do odpadów zmieszanych. 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że p. Elżbieta Szklarek – Powiatowy Inspektor Sanitarny zaliczyła 

odpady o które pytała radna Korybut do odpadów komunalnych, a nie medycznych. Odpady 

medyczne wytwarzane są w placówkach szpitalnych. 



Radna Korybut powiedziała, że powinny być wyraźne zapisy w takich sprawach. 

Justyna Nowak powiedziała, że oprócz pojemników na odpady segregowane, każde gospodarstwo 

domowe będzie miało również pojemnik na odpady zmieszane. 

Przewodniczący zapytał, czy można wysegregować popiół? 

Radny Michał Dróżdż zapytał jeszcze o pampersy. 

Naczelnik Nowak odpowiedziała, że nie można, bo to nie jest odpad poddawany recyklingowi i należy 

traktować go jako odpad zmieszany. Dodała, że pampersy także należy zaliczyć do odpadów 

zmieszanych. 

Przewodniczący uznał, że dyskusja już się wyczerpała i za zgodą radnych zapowiedział  głosowanie 

nad projektem uchwały 

Głosowało 12 radnych, głosów „za” było 6, przeciw 1, wstrzymało się od głosu – 5. 

Uchwała Nr XXVIII /      / 2012 stanowi załącznik do protokołu.  

7) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny 

Naczelnik Justyna Nowak przedstawiła projekt nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku – 

w załączeniu do protokołu.  

Przewodniczący Rady powiedział, że propozycja nowego regulaminu jest rozwinięciem i uzupełnienie 

regulaminu z 2010 roku i dużo się od niego nie różni. Regulamin był pozytywnie zaopiniowany przez 

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Następnie zgłosił uwagi do projektu. Jego zdaniem 

rozdział XII należy rozdzielić na dwa samodzielne rozdziały, w p. 13 należy użyć słowa „poprzez” w 

odniesieniu do słów „oszczędzać papier”, w § 6 ust. 12 podpunkty należy zaczynać od małych liter, 

ust.15 powtórzono dwa razy i należy to zmienić. 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że w regulaminie powinno być więcej dokładnych wyjaśnień. 

Nie może być w akcie prawa miejscowego, a taki jest regulamin utrzymania porządku w gminie, aby 

były sprzeczne, albo niejasne określenia. Mają być one wyraźne i czytelne. Powinno być w nim 

określone, co to jest „właściwy stan”, wreszcie, kto ma kontrolować przestrzeganie regulaminu. 

Naczelnik Nowak odpowiedziała, że jest to zadanie Straży Miejskiej we współpracy ze służbą 

sanitarną. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, kto będzie ponosił konsekwencje  np. płacił mandaty za nie 

przestrzeganie segregacji odpadów komunalnych i czy będzie się opłaciło podrzucać śmieci? 

Naczelnik Justyna Nowak odpowiedziała, że w założeniu tego podatku gminnego jest poprawa 

obecnego stanu gospodarowania odpadami, poprawa stanu ekologicznego środowiska. Jest to 

podatek powszechny i objęci nim mają być wszyscy mieszkańcy gminy. Nie będzie więc się opłacało 

podrzucać śmieci do lasu, sąsiadowi, do ulicznych koszy. Ryzyko ukarania za śmiecenie powinno być 

bardzo wysokie i nieuchronne. Wyjaśniła jeszcze, że tak jak obecnie  odpady będą odbierane 2 razy w 

tygodniu. 



Radna Halina Szczepaniak zapytała, kto ma kontrolować czystość miasta po psach? I kto ma odbierać 

padłe zwierzęta? 

Naczelnik Justyna Nowak odpowiedziała, że czystość i porządek na terenie miasta będą kontrolować 

służby miejskie. Padłe zwierzęta mają być zabierane przez specjalistyczną firmę – tak jak to jest 

obecnie. Należy zgłaszać takie przypadki do pracownika Urzędu Miasta. 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że ona takiemu przepisowi jest przeciwna i nie będzie zgłaszać 

padłego zwierzęcia domowego do utylizacji. 

Przewodniczący Rady zapytał Komisję Rozwoju Gospodarczego o opinię regulaminu. 

Radna Barbara Kozłowska – przewodnicząca Komisji przekazała pozytywną opinię omawianego 

regulaminu i przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały  

i  poddał go pod głosowanie. 

Głosowało 9 radnych. Glosy „za” - 6, przeciw - 2 , wstrzymało się - 1. 

Uchwała Nr XXVIII /     / 2012 stanowi załącznik do protokołu. 

W tym miejscu przewodniczenie obradom przejęła wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk.  

8)w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Naczelnik Justyna Nowak przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – w załączeniu do 

protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk zapytała o uwagi do treści proponowanej uchwały. Ponieważ 

uwag nie zgłoszono, więc przystąpiła do głosowania. 

Głosowało 10 radnych, głosów „za” było 8, przeciw – 2, wstrzymało się – 0. 

Uchwała Nr XXVIII /     /2012 stanowi załącznik do protokołu. 

9)w sprawie  uchwały o zmianie preliminarza kosztów Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi  na 2012 r. 

Doradca burmistrza ds. społecznych Krzysztof Kotynia przedstawił projekt uchwały i uzasadnił go – 

projekt uchwały w załączeniu do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych o uwagi i skoro ich nie zgłoszono, poddała go pod 

głosowanie. 

Głosowało 10 radnych. Głosów „za” było 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

Uchwała Nr XXVIII /     / 2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



5.Zakończenie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku dziennego XXVIII sesji, wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk 

zakończyła obrady o godz. 12.00. Zastępca burmistrza Roman Sasin zaprosił radnych na 

świątecznąWigilię w dniu 21 grudnia na godz. 12.00. 

 

Protokołował: J. Sidor 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                     Zbigniew Bączyński 

 

   

 
 

 


