Protokół Nr XIX/2015
obrad XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 7 grudnia 2015r
Obrady XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się w dniu 7 grudnia 2015r
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Trwały od godz. 10.00 do 11.35.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji
uczestniczyło 15 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Obrady sesji protokołowała Krystyna Rzetelska – podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że w obradach sesji uczestniczy: Burmistrz Kłodawy
Robert Olejniczak, Sekretarz gminy Dorota Galus, Skarbnik gminy Grzegorz Dzięgielewski
Radca prawny Jacek Kubiak, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, mieszkańcy
miasta i gminy Kłodawa.
Poinformował, że stały sekretarz obrad sesji radny Wojciech Matczak będzie prowadził
obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadził listę mówców, a także rejestrował
zgłoszone wnioski.
Punkt2
Ustalenie porządku obrad
Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 1 grudnia 2015r do biura Rady Miejskiej
wpłynął wniosek Burmistrza Kłodawy o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 7 grudnia 2015r
na godz. 10.00.
Zwołanie sesji nadzwyczajnej spowodowane jest koniecznością przyjęcia uchwały w sprawie
wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
wysokości stawki tej opłaty oraz częściowych zwolnieniach z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
podyktowana jest rosnącymi kosztami funkcjonowania gospodarki śmieciowej na terenie
gminy Kłodawa.
Wzrost kosztów wynika przede wszystkim z podniesienia stawki opłaty za unieszkodliwianie
odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koninie oraz ze
względu na zmianę przepisów.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XIX sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz

częściowych zwolnieniach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawki podatku od środków transportowych.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Zamknięcie obrad sesji.
Punkt3
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz
częściowych zwolnieniach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości
stawki tej opłaty oraz częściowych zwolnieniach z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Roberta Olejniczaka Burmistrza.
Burmistrz wyjaśnił, iż poprzednio ustalona stawka nie została doszacowana.
Propozycja nowych stawek to kwota 11,50 zł od jednego mieszkańca ,jeżeli odpady są
zbierane w sposób selektywny i 22zł od jednej osoby , jeżeli odpady nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny.
Od 1 lipca 2013r mieszkańcy gminy Kłodawa zostali objęci zorganizowanym systemem
odbierania odpadów komunalnych .System ten wynika ze znowelizowanej ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W uchwale Rady Miejskiej w Kłodawie nr XL/244/2013 z dnia 27 marca 2013r jako metodę
najbardziej akceptowalną społecznie przyjęto metodę opłaty od liczby osób zamieszkujących
daną nieruchomość. W podejmowanej uchwale planuje się przyjąć tą metodę. Ilość odpadów
wytwarzanych jest zależna od liczby osób je wytwarzających. Przy ustaleniu stawki opłaty
wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców na terenie gminy Kłodawa, ilość wytwarzanych
odpadów oraz szacowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Jako główne czynniki kosztotwórcze należy uznać: zmieniające się zasady odbioru odpadów
komunalnych, które nakazują odbiór zmieszanych odpadów oraz bioodpadów stanowiących
odpady komunalne, w okresie od kwietnia do października, nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie w zabudowie jednorodzinnej w mieście, zmiany stawki opłat za unieszkodliwianie
odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych mieszczącej się w
Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Koninie.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek
ustalić stawki, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny i nieselektywny.
W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując podwyższenie stawek
opłaty, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny. Zastosowanie równych stawek
stanowi istotną zachętę dla mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów, co

pozwoli na zrealizowanie obowiązku osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i
odzysku.
Radny Antoni Rzetelski zaproponował, aby nie podwyższać opłaty odbiór odpadów
komunalnych. Uzasadnił to tym, iż w gm. Kłodawa dotychczasowe stawki są o wiele wyższe
w stosunku do gmin ościennych: Grabów, Chodów, Olszówka.
Następnie radny odniósł się do zapisu §3 w którym mówi się o zwolnieniu z opłaty rodzin
posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Radny zwrócił uwagę, że rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny nie zawsze mają niskie
dochody.
Burmistrz Robert Olejniczak nadmienił, iż gm. Kłodawa nie jest porównywalna do
wymienionych gmin. Wymienione gminy również stosowały podwyżki od wejścia w życie
nowej ustawy.
Podstawowym kryterium podstawy podwyżki wywożenia odpadów jest wywożenie do
tzw.”dołka”. Matematyki nie da się oszukać , jeśli nie będzie podwyżki stawki to trzeba
będzie dokładać środki z budżetu.
W przypadku założenia Karty Dużej Rodziny nie ma kryterium dochodowego.
Radny Antoni Rzetelski przypomniał, iż w dniach 19 i 20 października br. odbywały się
spotkania z mieszkańcami i nikt mieszkańcom nie wspomniał na ten temat.
Burmistrz nadmienił, iż spotkania w wymienionych dniach odbywały się na temat funduszu
obywatelskiego.
Stwierdził, iż jest wrogiem polityki fiskalnej i będzie proponował podwyżki wtedy kiedy
będzie to konieczne.
Radny Mariusz Michałkiewicz odniósł się do przedstawionej analizy finansowej systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kłodawa i stwierdził ,iż brakuje
informacji o weryfikacji kwoty ściągniętych środków od osób niepłacących za odpady
komunalne.
Radny Wojciech Matczak nadmienił, iż gmina posiadała ważną koncesję na wysypisko śmieci.
Poprzedni włodarz miał prowadzić rozmowy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego.
Informacja ze strony włodarza była, że nie wyrażono zgody.
Radna Ann Michalak c. Franciszka cyt.”Kalkulacja kosztów przedłożona radnym różni się od
wcześniejszych informacji i dokumentów( protokół komisji rewizyjnej, komisji gospodarczej
oraz informacja burmistrza na posiedzeniu przedsesyjnym) w sprawie uzasadnienia powodów
podwyżki. Mowa była, że na bramie w Koninie podniesiono koszty o 40% a z otrzymanych
materiałów jakie posiadamy okazuje się ,wpływ na podwyżkę maja również inne czynniki
bowiem w każdej rubryce są koszty wyższe. Nasuwają się wątpliwości , które dane są
wiarygodne?
Należy mocno podkreślić, że burmistrz przedkładając nam kalkulacje kosztów oparł się tylko
na kosztach realnie ponoszonych czyli ile wydajemy tyle musimy zapłacić. Czy nie należało
wdrożyć oszczędności? Sprawdzić ,ile osób nie złożyło deklaracji? Zwiększyć kontrole
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Bezwzględnie zastosować sankcje
wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z 22 listopada 2011r w sprawie wykonania

niektórych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodę z zapisami wspomnianego rozporządzenia czas i procedura windykacji są ściśle
określone. Po 7 dniach od doręczenia upomnienia, wystawiamy tytuł wykonawczy i
rozpoczynamy kolejny proces, zwany egzekucja zaległości tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Wstrzymać się z zastosowaniem ulg dla rodzin z Karta Dużej Rodziny ( sprawdzić dochody
rodzin).
Uświadamiać mieszkańców o prawidłowym segregowaniu i korzyściach ekonomicznych z
tego tytułu.
W budynkach wielorodzinnych ustawić pojemniki na odpady ulegające biodegradacji.
Przetarg na wywóz i zagospodarowanie śmieci ogłaszać w ogólnopolskiej prasie.
W mojej ocenie, ten kierunek działania przyczyniłby się do obniżenia kosztów a nie podwyżki.
Nie można karać wyższą opłatą uczciwie płacących mieszkańców.”
Radna Jadwiga Tyksińska nadmieniła, iż wszyscy są producentami odpadów i zawsze będą.
Należy pochylić się nad proponowaną przez Burmistrza stawką za odpady.
Piotr Michalak Dyrektor Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie nadmienił, iż
zakład wozi odpady komunalne do Konina. Jedna podwyżka była już wcześniej.
Obecna podwyżka jest znaczna,przedłoży się na również na mieszkańców.
Gmina Kłodawa wywiązuje się w pełni z ustawy o utrzymaniu czystości.
W Zarządzie Budynków i Usług Komunalnych odbierany jest każdy rodzaj odpadów na
bieżąco.
Również akcyjnie odbierane są folie po nawozach czy sznurki od snopowiązałek.
Od poniedziałku do piątku działa PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Gminy Kłodawa nie da się porównać do innych gmin.Codziennie pojazd z odpadami jeździ do
Konina a nawet 2 razy dziennie.
W Koninie została uruchomiona spalarnia odpadów jeżeli tam wzrosną koszty to również
wzrosną w naszej gminie.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym 11 głosami”za”,2 głosami ”przeciw” i 2 głosami ”wstrzymującymi”
przy obecności na sali obrad 14 radnych projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XIX/98/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt4
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawki podatku od środków transportowych
Przewodniczący Rady Grzegorz Siwiński poinformował, iż projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki podatku od środków transportowych radni

wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie projektu uchwały poprosił pana Jacka Kubiaka Radcę prawnego.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych
ma pytania względnie uwagi do przedłożonego projektu uchwały?”
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy obecności na sali obrad 15 radnych projekt uchwały
został przyjęty.
Uchwała Nr XIX/99/2015r została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt5
Interpelacje i wnioski radnych
Radny Wojciech Matczak przypomniał, iż na poprzedniej sesji poruszał temat oznakowania
ul. Toruńskiej przy sklepie „Kornik”. Obecny na sesji vicestarosta poinformował, iż takie
oznakowanie zostało wykonane.
Radny potwierdził, że wykonane zostało oznakowanie poprzez ustawienie znaku ”droga z
pierwszeństwem przejazdu”. Nie ma oznakowania pionowego i poziomego.
Radny Andrzej Dziedzic zwrócił uwagę, że w mediach dużo jest informacji na temat
uruchomienia nowych środków na drogi.
Burmistrz wyjaśnił, iż będą nowe rozdania środków na drogi, gmina przygotowuje się do
pozyskiwania. Wszędzie tam , gdzie będzie to możliwe będą czynione starania o pozyskanie
środków z zewnątrz.
Radna Jadwiga Tyksińska zwróciła się o równiarkę na ul. Polną.
Następnie zwróciła się do radnych o uczestnictwo w spotkaniach na które otrzymują
zaproszenia.
Radny Mariusz Michałkiewicz poinformował ,iż w dniu 7 stycznia br. o godz.16.30 Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie organizuje koncert charytatywny na rzecz chorej
uczennicy .
Punkt6
Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady XIX sesji Rady
Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Protokołowała
Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
Grzegorz Siwiński

