Protokół nr XXXIII
z przebiegu XXXIII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 15 listopada 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala nr 104
w godzinach 12:00 do 12:20 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice- DRUK nr 325.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty- DRUK nr 326.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK nr 327.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości – DRUK nr 328.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
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 – DRUK nr 329.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych – DRUK nr 330.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wymagań, jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych – DRUK nr 331.
9. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godz.12:00 otworzył XXXIII sesję Rady
Miejskiej w Słubicach, witając wszystkich obecnych. Następnie stwierdził na
podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zapytał się, czy są uwagi i wnioski do zmiany
porządku obrad.
W imieniu Burmistrza Słubic głos zabrała Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan, która
złożyła wniosek o wycofaniu wszystkich projektów uchwał. Powiedziała, że we wtorek
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji RM, dyskusja była długa i burzliwa. Wniosek
uzasadniła tym, iż tzw. ustawa śmieciowa jest trudna, nieprecyzyjna i nałożyła na
Gminę wiele obowiązków, a co gorsze nałożyła bardzo wiele obowiązków na
mieszkańców. Ustawa zobowiązuje gminę do objęcia systemem gospodarowanie
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odpadami wszystkich nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców. Ustawa
nakłada na rady miejskie obowiązek wprowadzenia całego systemu prawnego, co
najmniej 7 ustaw obowiązkowych i do 17 nieobowiązkowych. Powiedziała, że
prowadzone były długie dyskusje i radni zgodzili się, iż ustawa narzuca na gminy, a
przede mieszkańców dużo obowiązków, zwłaszcza finansowych. Wnioskuje o
wycofanie projektów uchwał i poprosiła o prowadzenie dalszych prac nad uchwałami,
ponieważ zgodnie z ustawą, uchwały muszą być podjęte do końca 2012. Wyjaśniła,
że w przypadku nie dotrzymania ustawowego terminu, termin zostanie wyznaczony
lub narzucony przez organy nadzoru, albo organy zrobią to za gminę i dojdzie do
sytuacji bardzo nieprzyjemnej. Powiedziała, że organ będzie sięgał po rozwiązania
ogólne i najdroższe, bo nie będzie badał rynków.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jest innego zdania, bo odbyły się Komisje i były
bardzo długie i burzliwe dyskusje nad regulaminem oraz obciążeniami finansowymi.
Zaznaczył, że radni wstrzymali się od głosowania nad regulaminem nie dlatego, że
Burmistrz przygotował złe projekty uchwał, ale dlatego, że ustawa jest zła. Do
regulaminu nie ma nic, tylko do samej ustawy. Złożył wniosek, aby przeprowadzić
sesję i przegłosować poszczególne uchwały Powiedział, że radni mają czas i odbędą
się następne sesje, dyskusje dopiero się rozpoczęły, a sytuacja w gminie jest nie
ciekawa, gdy chodzi o ustawę śmieciową, bo mieszkańcy myślą, że to radni
przyjmują takie rozwiązania, bo tak im się podoba. Zaznaczył, że regulamin o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie, który dotychczas obowiązuje, jego
zdaniem jest poprawny.
Radna Maria Skalniak powiedziała, że na Komisjach stwierdzono braki formalne w
projektach uchwał oraz wniesiono wiele poprawek, a na dzisiejszej sesji dokumenty
są te same. Uważa, że należy uzupełnić dokumenty i zasadnym jest wycofanie przez
Burmistrza projektów uchwał.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poinformował o przygotowanym projekcie
uchwały popierającym wniosek Rady Miejskiej Inowrocławia o stwierdzenie
niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że na komisjach wnioskowała o wystosowanie
protestu lub apelu do premiera w sprawie uchwalonej ustawy. Powiedziała, że miał
protest miał być na dzisiejszej sesji poddany pod głosowanie i w porządku obrad brak
tego punktu.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz odpowiedział, że radnej przysługuje prawo
inicjatywy uchwałodawczej, jednakże nie otrzymał na piśmie projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem w sprawie protestu. Poprosił radną o przygotowanie projektu
uchwały.
„Za” zdjęciem z porządku obrad druków o nr 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało „przeciwko”, projekty uchwał zostały
zdjęte z porządku obrad
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Punkt 9.
Wobec zdjęcia z porządku obrad druków o nr 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach o godz.12:20 zamknął obrady XXXIII
sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

Protokółowała: Jolanta Machcińska
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