Protokół Nr XXXII/12
z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
28 grudnia 2012r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył p.Adam MALEC - Przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 14.00 do godz.17.20.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 14 Radnych.
Nieobecni Radni: p.R.Rataj.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady p.Adam Malec otworzył XXXII zwyczajną sesję Rady Miasta, przywitał
Radnych oraz zaproszonych Gości.
Stwierdził, że na sali znajduje się 14 Radnych, co stanowi quorum wymagane do ważności uchwał
podejmowanych przez Radę.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad
jak w zawiadomieniu o zwołaniu sesji (zał. nr 3 do protokołu), po czym zwrócił się z zapytaniem o
uwagi do planu posiedzenia.
Radny p.W.Broczkowski – mam propozycję, żeby temat odpadów zdjąć z porządku obrad, bo
stawki za usuwanie odpadów wzbudziły wśród wyborców straszną burzę. Wydają się te stawki za
wysokie. Jeśli nie ma takiego obowiązku nałożonego przez prawo, to proponuję te punkty
przenieść na następną sesję np. w styczniu – jeśli to jest możliwe. Taki składam wniosek.
Burmistrz Miasta – co się do stycznia zmieni?
Przewodniczący Rady – z czym się to wiąże, jeśli dzisiaj nie podejmiemy uchwał?
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – otrzymaliście państwo projekt budżetu na 2013rok, który
zawiera zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwoty zgodnie z tzw.„uchwałą śmieciową”.
Jeśli nie podejmiecie uchwały do końca grudnia w sprawie opłaty śmieciowej, to „rozwali się”
cały projekt uchwały budżetowej na 2013r., ponieważ nie mając takiej uchwały nie powinnam po
stronie dochodów i po stronie wydatków takich kwot ujmować. Jest to ważne z tego względu, że
projekt budżetu na 2013 rok jest pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową
(RIO).
Później natomiast można dokonać zmian w uchwale.
Przewodniczący Rady – czy coś się zmieni do stycznia? /pytanie kierowane było do Burmistrza Miasta/.
Z-ca Burmistrza Miasta – senacki projekt zmiany ustawy „śmieciowej” jest już w Sejmie i ma być
głosowany z początkiem stycznia. Daje on możliwość m.in. podziału gospodarstw domowych na
grupy i wspólnie z Komisją Budżetową chcieliśmy w tym kierunku iść, ale uwaga p.Skarbnik jest
słuszna.

Na sesję styczniową proponuję odłożyć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta, bo Państwo go nie otrzymali, natomiast pozostałe uchwały proponuję uchwalić, z tych
względów, o których mówiła p.Skarbnik.
Na dzień dzisiejszy termin podjęcia uchwał jest do 31 grudnia i nikt go nie przesunął , bo w Sejmie
nie było to procedowane.
Radny p.A.Widzisz – w ustawie jest zapisane, że śmieci mają wzrosnąć o 50% od 2014r., a w
2020r. to ma być 250% stawki podstawowej, która ma być w tym momencie ustalona.
p.M.Kłys – to dotyczy ograniczenia ilości odpadów, a nie stawek.
p.M.Panek – radca prawny Urzędu Miasta – sytuacja jest taka, że w tej chwili mamy stan prawny
w zawieszeniu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że z jednej strony gmina jest zobligowania do
podjęcia uchwał do końca tego roku, z drugiej strony wiemy, że trwają intensywne prace
legislacyjne, które są konieczne do zmiany ustawy, która wprowadza ogromny nieporządek. My
powinniśmy procedować na podstawie nowego stanu prawnego, który powstanie.
Podane możliwości różnicowania opłat w ogóle nie odpowiadają stanowi faktycznemu i nie
uwzględniają różnych potrzeb poszczególnych części obszaru gmin.
Argumentacja p.Skarbnik jest argumentacją sensowną, bo jeżeli w budżecie zakładamy dochody z
tytułu wprowadzonej opłaty i zakładamy wydatki związane z realizacją ustawy to musimy tą
opłatę wprowadzić.
Proponuję przegłosować uchwały i ustalić, że po nowelizacji ustawy, po możliwym innym
zróżnicowaniu stawek, będzie podjęta kolejna uchwała, która te sprawy przesądzi, tak jak to
powinno być. Czy te opłaty będą niższe – to też trudno powiedzieć.
My działamy w takiej sytuacji, gdzie nie wiemy i mamy pełnej informacji na temat kosztów – bo
będzie przetarg. Nie podjęcie uchwał spowoduje konieczność opracowania nowego projektu
budżetu.
Burmistrz Miasta – to zrozumiałe, że Pan Radny usłyszał od mieszkańców niemiłe słowa. To jest
kolejny podatek. Pan Wojewoda na spotkaniu zapewniał, że stan prawny będzie taki, żeby odnieść
go do realnej sytuacji. Pozostawienie tego (nie podjęcie uchwał) spowoduje totalne wywrócenie
budżetu – wrzucenie do kosza. Odwrotu z tej drogi nie ma, bo za śmieci musimy płacić.
Radny p.J.Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – proponuję dać
„zielone światło” p.Skarbnik.
Radny odniósł się do takiej samej sytuacji w Limanowej, gdzie również w dniu dzisiejszym
ustalane są opłaty za śmieci i Burmistrz Limanowej w tej sprawie wyraził się następująco: „ cena
proponowana przez władze Miasta za wywóz śmieci jest absolutnie tymczasowa i apeluję
podchodzić do tego bez emocji, gdyż stawki na pewno będą aktualizowane po rozstrzygnięciu
przetargu na wywóz śmieci”.
Biorąc pod uwagę to, żeby nie burzyć budżetu, na ten 1 m-c dać „zielone światło”p.Skarbnik, a
wiadomą rzeczą jest, że i tak będziemy te stawki zmieniać.
W dalszej części trwała dyskusja nt. stawki i kalkulacji kosztów, co szczegółowo przedstawiał
p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta na posiedzeniach Komisji Rady.
Radna p.J.Kotarba – proponuję 20 do 25 zł. od gospodarstwa.

Burmistrz Miasta – czy sprawiedliwe będzie, że rodzina 2-osobowa będzie płacić tyle co 7osobowa. Ci pierwsi mogą mieć pytania. Na śmieciach nikt nie będzie zarabiał, my mamy pokryć
koszty. Musimy je doszacować, bo Gmina nie może dopłacać do tego z budżetu.
p.Skarbnik – cały czas mówicie o stawce, natomiast opłata śmieciowa jest wypadkową kosztów
zmiennych i kosztów stałych. Nie może być tak, że ustalamy stawkę, a o kosztach nie mówimy.
Stawka nierealna do potrzeb może spowodować, że np. we wrześniu braknie nam pieniędzy i co
wtedy? Mamy mieć tak ustalone te stawki, żeby te koszty były pokryte.
Koszty są składnikami, a pochodną tych składników stawka, a nie odwrotnie.
Radna p.A.Sasal – co z nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które
produkują odpady komunalne (tj. instytucje, firmy)?
p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta – będą zawierały umowy we własnym zakresie.
p.M.Panek – trzeba będzie zrobić oddzielną sesję wtedy, kiedy będziemy wiedzieć jaki system
pobierania opłat będzie dopuszczalny w Polsce, bo teraz żaden z nich nie odpowiada temu co jest
w Mszanie Dolnej. Tutaj musi być wprowadzony system mieszany.
Najrozsądniejsze rozwiązanie jest takie, żeby przyjąć to w takiej formie jakiej jest, z całą
świadomością, że i tak do tematu trzeba będzie wrócić i na jakiś realiach się oprzeć, żeby ten
system był jak najmniej dolegliwy.
I nie ma się co oszukiwać, że to będzie taki system jaki jest w tej chwili; to będzie droższy system,
bo pewne koszty, które były kosztami ponoszonymi bezpośrednio przez jednostki wywozowe, nie
były przerzucane na mieszkańców. A teraz te koszty będą u nas i musimy je uwzględnić.
Będziemy bowiem musieli uwzględnić interpretację RIO, że z budżetu nie można dopłacać do
śmieci.
Radna p.A.Sasal - „Z punktu widzenia mieszkańców osiedli mieszkaniowych, którzy obecnie
płacą 3,88 zł od osoby za odpady, proponowane stawki będą dla nich ogromnym obciążeniem.
Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż na osiedlu mieszkaniowym jest praktycznie niemożliwe
do zweryfikowania, kto segreguje odpady a kto nie i w związku z tym wszyscy będą ponosić
odpowiedzialność zbiorową i płacić wyższą stawkę za niesegregowane odpady. W chwili obecnej
na osiedlu obowiązuje częściowa segregacja odpadów i nie jest ona przez wszystkich
przestrzegana.”/ uwaga wniesiona w dniu 28.01.2013r. przez Radną p.A.Sasal i przyjęta w wyniku głosowania
na XXXIII sesji Rady Miasta Mszana Dolna/.

Radny p.J.Stożek – proponuję przejść do porządku obrad i przegłosować wniosek radnego
p.W.Broczkowskiego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego W.Broczkowskiego o wykreślenie
z porządku obrad tzw. „uchwał śmieciowych”.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie „za”, 3-„wstrzymujących się” i 10-„przeciw”
odrzuciła wniosek radnego W.Broczkowskiego.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Miasta (zał. nr 4 do
protokołu) o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 7: „projektu uchwały w sprawie zmian w
Statucie Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa oraz wykreślenie pkt-u 11 tj: podjęcie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna”
w związku z tym, że takiego regulaminu jeszcze nie ma.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem
powyższych proponowanych zmian, po czym poddał go pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 1- wstrzymującym się,
przyjęła porządek obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta, który przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mszana Dolna na rok 2012.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Miasta Mszana Dolna na lata 2012-2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok
2013.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i
Krakowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów
i miejsca składania deklaracji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną opłatę.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:
Ad.2. Interpelacje i zapytania Radnych.
Nie zgłoszono interpelacji.
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mszana Dolna na rok 2012.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta.
Zgodnie z projektem zwiększamy dochody budżetu Miasta o kwotę 27.898zł.
W dalszej kolejności p.Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1
do projektu uchwały.
Wydatki budżetu Miasta zwiększamy również o kwotę 27.898zł.
O szczegółowym zakresie zmian w planie wydatków traktuje załącznik nr 2 do projektu uchwały.
Pozostałe załączniki to uszczegółowienie tych poprzednich załączników.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady p.A.Malec – odczytał projekt uchwały i poddał
go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/218/2012 w
sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2012-2025.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta. Dokonując zmian w
budżecie musimy odpowiednio zaktualizować WPF.
Zgodnie z projektem uchwały i objaśnieniem w niej zwartym zmiana uchwały dotyczy
zwiększenia dochodów i wydatków ogółem o kwotę 27.898zł.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/219/2012 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2012 – 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
Burmistrz Miasta przedstawił i omówił zasady podziału środków pieniężnych na realizację zadań
zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2013.
Wniosków złożonych było na kwotę 430tys.zł., a do podziału była kwota 198tys.zł
Przy podziale tych środków kierowaliśmy się tym, aby projekty, które trwają nie traciły
dofinansowania. Nowe projekty dofinansowania nie otrzymały. Jeśli chodzi o wysokość środków –
to nie ma podmiotu, któryby otrzymał 100% dofinansowania.
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach „za”, 0-przeciw i 2-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XXXII/220 /2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii
na rok 2013.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady p.A.Malec przystąpił do czytania projektu uchwały. Po
jego odczytaniu, poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/221/2012 w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na rok 2013.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i
Krakowa.
Burmistrz Miasta – Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa miał zostać „wygaszony” do
końca tego roku, taka była uchwała Zgromadzenia Związku.
Zmiana Statutu Związku ma pozwolić na wyjście ze Związku bez konsekwencji finansowych (bez
roszczeń) i każdy z jego Uczestników będzie gospodarzył tym majątkiem, który Związek
wytworzył na jego terenie.
Kiedy wszystkie Gminy- Uczestnicy Związku zaakceptują te zmiany, to można będzie
przeprowadzić dalszą procedurę zmian w Statucie Związku. Uchwała ta to pokłosie tej decyzji.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/222/2012 w
sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady ogłasza 15 min. przerwę w obradach.
Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad, tj.:
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Z-ca Burmistrza Miasta – odbyły się dwa posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, na których
zaproponowaliśmy 2 projekty uchwał tzn. naliczenie opłaty metodą niedozwoloną - od
gospodarstwa domowego i drugi wariant -od mieszkańca. Komisja przychyliła się jednak do
drugiej wersji tj. naliczania opłaty od mieszkańca.
Wg projektu ustala się stawkę opłaty w wysokości 9 zł. miesięcznie od osoby przy zbiórce
selektywnej i stawka ta wynika z wyliczeń. W przypadku odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) stawka zaproponowana została w wysokości 36 zł od osoby, by zmobilizować
mieszkańców do segregacji odpadów, ale w tym przypadku proponuję „dać” stawkę 18 zł. (tj.
dwukrotność stawki za odpady selektywnie zebrane).
Radna p.A.Sasal – jeżeli dziś przyjmiemy metodę ustalania opłaty od osoby, czy będziemy później
mogli zmienić ją na „od gospodarstwa domowego”?
Z-ca Burmistrza – tak.
W trakcie dalszej dyskusji Radny p.J.Wardyński – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
– zapewnił, że na pewno stawki te będą kilkakrotnie zmieniane.
Zaproponował, że „głosujemy stawki w wysokości 9 zł. od osoby albo stawki od gospodarstwa
domowego w wys.35zł. za odpady segregowane i 50 zł. – za odpady niesegregowane”
uzasadniając, że przy metodzie „od gospodarstwa domowego” będzie uproszczona obsługa
administracyjna.
Z-ca Burmistrza Miasta – nie jesteśmy przygotowani na ten wariant, bo taka propozycja przyjęcia
opłat od gospodarstwa domowego komplikuje nam pozostałe uchwały zwłaszcza uchwałę dot.
wzoru deklaracji.

Wobec powyższego Radny p.J.Wardyński – złożył wniosek o głosowanie stawek w wysokości 9 zł
miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 18 zł za odpady zbierane w sposób nieselektywny.
Radny p.St-w Dudzik – zastanówmy się, czy dobrze robimy, skoro wszyscy wiemy, jaka jest ta
ustawa wiemy, że ma być modyfikacja w Senacie, że podobno jest przedłużony termin na styczeń.
Zostawmy tą sprawę na styczeń. My się z tymi stawkami nie zgadzamy.
P.Skarbnik – projekt budżetu mamy zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nic nie
stoi na przeszkodzie, żeby w styczniu zrobić zmiany do tych uchwał i wprowadzić nowe stawki.
Ale stawki te muszą wynikać z rzeczywistych kosztów (będą one wiadome po rozstrzygnięciu
przetargu na odbiór odpadów komunalnych).
Burmistrz Miasta – nikt nie brał pod uwagę, że projekt budżetu jest opracowany i te założenia robi
się wcześniej. Ustawa „śmieciowa” – to absolutnie „bubel prawny”.
Istotna będzie sesja, kiedy będziemy po przetargu. Można ustalić i przyjąć stawkę w wysokości
np.1,50zł., a po przetargu podnieść stawki 1000-krotnie, bo stawki trzeba ustalić realnie.
p.Skarbnik – na dzień dzisiejszy stan prawny jest taki, że zgodnie z ustawą, stawki trzeba ustalić i
podjąć uchwały do końca grudnia.
W dalszej części dyskusji poruszono sprawę wyposażenia posesji w pojemniki na śmieci.
Radni opowiedzieli się za tym, że firma która wygra przetarg ma zabezpieczyć pojemniki na
śmieci. Można też będzie korzystać z worków dostarczonych przez przewoźnika.
Wobec zakończenia dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 11 głosach „za”, 0-przeciw i 3-wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XXXII/223/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Baran – Z-ca Burmistrza Miasta.
Projekt uchwały przewiduje uiszczenie opłaty bezpośrednio w kasie albo przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Miasta, za miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia każdego miesiąca. Wyjątek od tego
terminu stanowi pierwszy miesiąc obowiązywania uchwały, gdzie opłatę za okres od 1-31 lipca
uiszcza się w terminie do 15 sierpnia 2013r.
Radny p.J.Wardyński – można przyjąć też opłatę kwartalną tak jak w przypadku podatku od
nieruchomości.
Z-ca Burmistrza Miasta – mieszkańcy będą mogli płacić z góry, nawet za cały rok. Opłata
kwartalna kumuluje się przez 3 miesiące i dla płynności finansowej lepiej jest przyjąć opłatę
miesięczną, bo i zobowiązania będą miesięczne.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/224/2012 w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Podjęcie uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca
składania deklaracji.
Z-ca Burmistrza Miasta – przedstawił wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały. Deklaracja jest dostosowana do
ustawy i uchwał.
Zgodnie z projektem uchwały, pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w
terminie do 15 marca 2013r.

Radna p.B.Cieżak – czy do deklaracji będzie załączona informacja (pismo przewodnie) o terminie
złożenia pierwszej deklaracji, bo mieszkaniec nie będzie wiedział do kiedy ma ją złożyć?
p.M.Kłys – będzie ta informacja podana w ramach kampanii informacyjnej. Ponadto te uchwały,
które dzisiaj Państwo podejmujecie, to jest prawo miejscowe i każdy obywatel ma obowiązek się
z tym zapoznać.
Wobec braku innych pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/225/2012 w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mszana Dolna na 2013rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Projekt uchwały przedstawił p.M.Baran - Z-ca Burmistrza Miasta.
Radny p.W.Broczkowski – w & 4 zaniepokoił mnie i wzbudza moją wątpliwość zapis, że „odbiór
odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach oraz odbiór odpadów
wielkogabarytowych odbywał się będzie z wyznaczonych miejsc odbioru zwyczajowo przyjętych,
dostępnych dla jednostki wywozowej”.
Co do odpadów wielkogabarytowych – to się zgadzam w 100%, natomiast wątpliwość
moją wzbudza odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach, o czym jest mowa w § 3, gdzie
jest sytuacja jasna, że każdy przed swoją bramą wystawia swoje śmieci, natomiast zapis w § 4
może być tak interpretowany tak, że mieszkając daleko od drogi głównej mieszkaniec zwiezie te

śmieci i zgromadzi je na placu, który jest usytuowany przy czyimś ogrodzeniu. Nie będzie
wiadomo, czyje to są śmieci, np., jeśli będą one źle posegregowane i one będą tam leżeć. Ci
mieszkańcy, którzy mają posesję w takich miejscach, będą mieli z tym problem.
Proponuję, aby w §4 pozostawić zapis o odpadach wielkogabarytowych, ale skreślić z tego
paragrafu wyrazy „zgromadzonych w pojemnikach”.
Burmistrz Miasta – zgadzam się z panem Broczkowskim.
Wobec braku innych pytań i uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/226/2012 w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Nie zgłoszono interpelacji.
Ad.13. Wolne wnioski.
(Nie złożono wniosków).

Ad.14. Zamknięcie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, prowadzący obrady p.Adam Malec zamknął obrady
XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Obradom przewodniczył:
p.Adam Malec

