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Protokół Nr XXXIII.2013 
z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 11 marca 2013 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXIII sesji 

Rady Miejskiej, jednocześnie poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 

20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

2013.594) przez Burmistrza Drezdenka p. Macieja Pietruszaka (pismo stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Powitał Prezesa PGKiM p. L. Jaśkowa, 

Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka, Skarbnika Gminy p. A. Lachowicz, 

Sekretarza p. B. Rerusa, sołtysów (lista obecności stanowi załącznik nr 2a do 

protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu) i wszystkich obecnych na posiedzeniu. Następnie stwierdził, że w 

obradach uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska 

może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Ad. 3 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak poinformował, że w porządku obrad zwołanej 

sesji znalazł się cały pakiet uchwał dotyczących gospodarki śmieciowej na terenie 

gminy, przy czym przez radę obligatoryjnie musi być podjęta uchwała dotycząca 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko, natomiast 

pozostałe projekty uchwał zostały zaproponowane asekuracyjnie, w przypadku gdyby 

Celowy Związek Gmin SGO5 nie zaczął funkcjonować prawidłowo. 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Drezdenko - druk nr 270/13 (projekt stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszego protokołu). 

Radny p. K. Siuda zapytał o zapis w § 9 pkt 2 - czy pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych ustawiane będą tylko przy przystankach autobusowych. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska p. D. Nowak 

wyjaśniła, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie ustawia na swoim terenie żadnych 

pojemników na odpady ze względu na koszty, natomiast jeśli chodzi o drogi gminne 

to jest możliwość ustawienie w różnych miejscach, co zostało wyjaśnione w § 9 pkt 3. 

Jednocześnie wyjaśniła, że jeśli chodzi o miasto to ruch pieszy odbywa się na całym 

terenie, natomiast na wsiach nasilony ruch jest w okolicach przystanków 

autobusowych i sklepów, stąd zapisy dotyczące odległości między pojemnikami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan zaproponował wprowadzenie zmiany 

w § 9 pkt 2 polegającej na dopisaniu; „ co 500 m w przypadku zabudowy zwartej”. 
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Radny p. K. Siuda zapytał jaka jest różnica pomiędzy miastem a wsią jeśli chodzi  

o częstotliwość opróżniania pojemników. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że 

częstotliwość opróżniania pojemników w mieście zawsze była większa niż na wsi ze 

względu na większą gęstość zaludnienia. Podkreśliła, że w razie konieczności jest 

możliwość zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości opróżniania koszy. 

Radna p. K. Czerwińska zapytała kto ma złożyć deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnym, jeżeli osoba będąca właścicielem  budynku 

nie mieszka w nim, ale zamieszkują tam inne osoby. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska p. D. Nowak 

odpowiedziała, że w takiej sytuacji deklarację powinien złożyć właściciel 

nieruchomości, zaznaczając ilość osób zamieszkujących. 

Radny p. K. Siuda zapytał czy przewidziano nakazy dla przebywających na terenie 

gminy wczasowiczów obligujących ich do zakupu koszy na odpady. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska p. D. Nowak 

odpowiedziała, że wczasowicze traktowani są jak pozostali mieszkańcy i muszą 

złożyć deklarację jako właściciele nieruchomości zamieszkałych na okres 

przebywania na terenie gminy.  

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak dodał, że w tej chwili ustawodawca nie 

udostępnił samorządom narzędzi do kontroli prawdomówności składanych deklaracji. 

Radny p. W. Sapór zauważył, że jeśli chodzi o wczasowiczów, to urząd posiada 

ewidencję właścicieli i jego zdaniem należy wręczyć właścicielom domków 

letniskowych deklaracje. 

Radny J. Skrzypczyński zapytał czy w sytuacjach kiedy mieszkańcy nie złożą 

deklaracji będzie wszczynane postępowanie egzekucyjne z urzędu czy też 

postępowanie zgodne z kodeksem wykroczeń. 

Radca prawny p. Z. Horodyski powiedział, że zgodnie z ustawą każdy mieszkaniec 

ma obowiązek złożenia deklaracji i jeżeli nie dostosuje się do przepisów prawa, 

wówczas zostanie wszczęte wobec nich postępowanie administracyjne z urzędu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej podsumowując powiedział, że każdy właściciel 

nieruchomości musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXIII/264/2013 w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko  wraz 

z zaproponowanymi zmianami (uchwała stanowi załącznik nr  9 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów – druk nr 271/13 (projekt stanowi załącznik  nr 5 

do niniejszego protokołu). 
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Sołtys Lubiatowa zapytała w jakich pojemnikach należy umieszczać zużyte materiały 

opatrunkowe, itp. 

Kierownik Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska odpowiedziała, że należy je 

zwracać do miejsc wyznaczonych, o czym mówi § 4 przedmiotowego projektu 

uchwały. 

W związku z wymagającymi sprawdzenia wątpliwościami Przewodniczący Rady 

Miejskiej p. A. Kołwzan ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 

Radca prawny p. Z. Horodyski wyjaśnił, że ustawa o odpadach szczegółowo określa 

jak należy postępować z odpadami niebezpiecznymi, które są oznakowane 

graficznymi znakami, a także powiedział, że najczęściej na opakowaniach znajdują 

się informacje gdzie należy te odpady oddać. Dodał, że sprzedawcy mają obowiązek 

rozliczenia się z takich odpadów. 

Radny p. J. Skrzypczyński zaproponował, aby zamieścić informację, że mieszkańcy 

gminy, którzy posiadają odpady medyczne zakażone we własnym zakresie 

dostarczają je do zakładu utylizacji. 

Radca prawny p. Z. Horodyski zaproponował, aby § 4 pkt 3 rozszerzyć o zapis: „na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz tablicach informacyjnych i w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych umieszczony jest wykaz rodzajów 

odpadów przyjmowanych w punkcie oraz sposób postępowania z innymi odpadami”. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” oraz 

0 „wstrzym. się” zgodziła się z powyższym zapisem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan zapytał jakie postępowanie  

z odpadami komunalnymi będzie dotyczyło przyczep kempingowych. 

Prezes PGKiM p. L. Jaśków odpowiedział, że za odpady komunalne w przypadku 

przyczep kempingowych i namiotów odpowiedzialny jest właściciel terenu, na którym 

stacjonuje przyczepa czy namiot. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXIII/265/2013 w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów wraz z zaproponowanymi zmianami (uchwała stanowi załącznik  nr 10 

do niniejszego protokołu). 

 
Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 272/13 (projekt stanowi załącznik  

nr 6 do niniejszego protokołu). 

Radny p. W. Sapór zapytał czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nie mogą być uiszczane tak jak do tej pory kwartalnie. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska p. D. Nowak 

odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, gdyż z firmami zajmującymi się 

wywozem odpadów komunalnych gmina będzie musiała rozliczać się w okresach 

miesięcznych. 
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Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXIII/266/2013 w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (uchwała stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko - druk nr 273/13 

(projekt stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu). 

Radny p. W Kupczak zapytał o ilości deklarowanych osób w przypadku studentów, 

kiedy przebywają na terenie nieruchomości tylko w weekendy. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska p. D. Nowak 

odpowiedziała, że zawsze jest możliwość zmiany złożonej deklaracji w przypadku 

zmiany danych, czy ilość zamieszkujących osób (w przypadku powrotu na dłuższy 

czas, ponieważ studenci mieszkający poza gminą w miejscu przebywania również 

muszą ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami w miejscu zamieszkania). 

Dodała, że do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

mieszkańcy będą brali pod uwagę ilość osób zamieszkałych a nie zameldowanych. 

Radny p. K. Siuda powiedział, że jego zdaniem nie do przyjęcia jest zapis mówiący  

o terminie składania deklaracji do 31 marca br. 

Radca prawny p. Z. Horodyski wyjaśnił, że zapis mówiący o terminie do 31 marca 

jest terminem ustawowym i Rada Miejska nie ma kompetencji, aby go zmienić. Dodał 

jednocześnie, że zapis ten nie oznacza, że w stosunku do osób, które nie złożą  

w tym terminie deklaracji będą wyciągane ustawowe konsekwencje, to będzie 

zależało od stanowiska gminy. 

Radny J. Skrzypczyński zapytał, że w deklaracji może znaleźć się zapis mówiący  

o tym, że urząd będzie co miesiąc przypominał mieszkańcom o płatnościach łącznie 

z wysyłaniem przekazów tak jak to wygląda np. przy podatku od nieruchomości.   

Kierownik Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska p. D. Nowak wyjaśniła, że 

zgodnie z wytycznymi ustawy Burmistrz ma obowiązek przeprowadzić akcję 

informacyjną na temat stawki, terminu i deklaracji, natomiast już później obowiązek 

pamiętania o płatnościach należy do mieszkańców. Burmistrz Drezdenka  

p. M. Pietruszak dodał, że w ramach kampanii informacyjnej mieszkańcy zostaną 

poinformowani o zasadach dokonywania wpłat, wysokości stawki itp., a deklaracja 

zawiera wyjaśnienie, że opłaty należy uiszczać bez wezwania, z góry do dnia 20 

każdego miesiąca. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan zaproponował, aby mieszkańcy 

otrzymywali 2 egzemplarze deklaracji jeden do wypełnienia i zwrotu a drugi jako 

potwierdzenie złożenia i dokument przypominający o obowiązku uiszczania opłat. 

Sołtys Lubiatowa zapytała czy właścicieli nieruchomości, którzy mieszkają poza 

gminą (wczasowicze) również obowiązuje termin do 31 marca czy też obowiązek 

złożenia deklaracji będzie na nich spoczywał z dniem powstania odpadów 
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komunalnych. Poprosiła o dokładne poinformowanie wczasowiczów, aby podczas 

przyjazdu wiedzieli jak mają się zachować, jeśli chodzi o formalności związane  

z odpadami. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 9 głosami „za”, przy 2 „przeciwnych” oraz 1 

„wstrzym. się” przyjęła zmianę we wzorze deklaracji polegającą na dodaniu 

odrębnego punktu mówiącego o częstotliwości opłat oraz o posiadaniu drugiego 

egzemplarza deklaracji dla mieszkańca. 

Rada Miejska, w obecności 12 radnych – 9 głosami „za”, przy 3„przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXIII/267/2013 w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Drezdenko wraz ze zmianą (uchwała stanowi załącznik  nr 12 do 

niniejszego protokołu). 

 

Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy 

Drezdenko - druk nr 274/13 (projekt stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przypomniał obecnym na posiedzeniu, 

że podczas poprzednich obrad nad przedmiotowym projektem  pojawiły się 

wątpliwości dotyczące rodzin wielodzietnych, które uwzględnione zostały w obecnym 

kształcie projektu – zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla piątej i kolejnych osób w rodzinie. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak wyraził wątpliwości czy ustalenia mówiące  

o zwolnieniach nie zostaną zakwestionowane przez Nadzór Prawny Wojewody 

Lubuskiego. Radca prawny p. Z. Horodyski wyraził opinię, iż rzeczywiście można 

mieć do tego zapisu obiekcje, gdyż ustawodawca zmienił zapis mówiąc, że rada 

miejska może różnicować opłaty, ale sposobu różnicowania nie podał i zwolnienie  

z ponoszenia opłat zapewne nie mieści się w pojęciu „zróżnicowanie”. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak dodał, że Zarząd Celowego Związku Gmin 

SGO5 wypracował stanowisko, że na dzień dzisiejszy pkt 3 w § 2 ust. 1 i 2 zostaje 

usunięty, a po wyjaśnieniu tej kwestii przez ustawodawcę lub nadzór prawny 

wprowadzimy odpowiednie zapisy umożliwiające stosowanie ulg. Burmistrz 

Drezdenka dodał, że po uchwaleniu zwolnień Regionalna Izba Obrachunkowa 

zapewne zapyta z jakich środków zamierzamy te ulgi pokryć, a niedopuszczalne jest, 

aby ulgi dla jednych mieszkańców pokrywali pozostali mieszkańcy. Podkreślił, że  

w związku z tymi wątpliwościami warto zastanowić się czy na tym etapie zapisy 

dotyczące zwolnień w ogóle wprowadzać. 

Radny p. W. Kupczak zauważył, że w związku z powyższym nasuwa się pomysł, aby 

wprowadzić opłatę stałą od gospodarstwa a nie od osoby w gospodarstwie 

domowym. 

Kierownik Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska p. D. Nowak wyjaśniła, że 

obojętnie jaką formę radni wybiorą czy to będzie opłata od gospodarstwa, czy od 
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osoby w rodzinie, czy od ilości zużytej wody i tak z tych pobranych opłat gmina nie 

może stosować ulg, gdyż nie mówi o tym ustawa o utrzymaniu czystości.  

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan po wysłuchaniu wyjaśnień 

zaproponował, aby punkt dotyczący zwolnień na chwilę obecną wykreślić, ale wrócić 

do niego po rozwianiu wszystkich wątpliwości. 

Radny p. W. Sapór zapytał skąd kalkulacja ceny za odbiór i gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak wyjaśnił, że kalkulacja została przygotowana 

przez pracowników zajmującymi się gospodarką komunalną z poszczególnych 

urzędów miast i gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5. Dodał, 

że gmina musi osiągną pewne poziomy segregacji, a jeżeli ich nie osiągnie to na 

gminę zostaną nałożone kary. Burmistrz zaznaczył, że trzeba stworzyć narzędzie, 

które przekona ludzi do segregowania odpadów, dlatego należy skoncentrować się 

na stawce selektywnej czyli 13,30 zł. Burmistrz Drezdenka poinformował, że władze 

Celowego Związku Gmin SGO5 zastanawiały się nad obniżeniem stawki, ale 

wszystko okaże się po przetargu, a istotnym argumentem jest fakt, że lepiej obniżyć 

tę stawkę, jeśli okaże się, że po przeprowadzeniu przetargu będzie ona za wysoka, 

niż podwyższać. 

Radny p. W. Sapór zauważył, że 50% mieszkańców naszej gminy nie ma możliwości 

segregowania odpadów (np. mieszkańcy bloków). 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska podkreśliła, że do tej 

pory nie trzeba było ponosić kosztu wywozu odpadów do Regionalnego Zakładu 

Utylizacji Odpadów - wysypisko Chróścik mieszczącego się w Gorzowie Wlkp., gdyż 

śmieci były odbierane od mieszkańców przez PGKiM.  

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dodał, że zgodnie z Wojewódzkim 

Planem Gospodarowania Odpadami Gmina Drezdenko odpady może wywozić tylko 

 i wyłącznie na wysypisko Chróścik.  

Radny p. J. Skrzypczyński zapytał czy Burmistrz orientuje się ile wynoszą stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Krzyżu Wlkp., Międzychodzie 

czy Czarnkowie. 

Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska p. D. Nowak 

powiedziała, że nie mamy takiej orientacji, ponieważ koszt ustalamy na podstawie 

swoich danych a nie na podstawie informacji z innych gmin spoza naszego 

województwa. Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak dodał, że nie jest tak, że te 

informacje nie są dla nas nieistotne, ale musimy mieć stawkę realną dla naszego 

regionu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan podkreślił, że na cenę śmieci składa 

się cena przyjęcia na stanowisko odpadów w Chróściku, cena kilometrów, które 

należy przejechać by odpady tam zawieźć a także cena kilometrów, które należy 

przejechać, aby wszystkie śmieci zebrać. 

Radny p. K. Jaśków zauważył, że mówimy o realnych kosztach tego przedsięwzięcia 

i radni są świadomi jakie są to koszty, ale dla mieszkańców, których radni 

reprezentują niekoniecznie to wszystko musi być zrozumiałe i dlatego trzeba się 
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liczyć i rozumieć rozgoryczenie mieszkańców przy wszystkich dodatkowych 

podwyżkach jakie ostatnio mają miejsce. Zaproponował jednocześnie, aby na 

wstępnie stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi była niższa a w razie 

potrzeby brakującą kwotę dopłacić z budżetu gminy. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak odpowiedział, że jego zdaniem gmina i tak 

dopłaci i to nie mało, gdyż od 1 lipca br. właścicielem odpadów będzie gmina i będzie 

trzeba ponieść koszt różnicy pomiędzy tym co wpłynie od mieszkańców a kwotą 

faktury wystawionej przez firmę zajmującą się odpadami.  

Radny p. W. Kupczak zapytał czy ustalając wyższą kwotę nie wskazujemy firmom 

startującym w przetargu ceny jaką mogą zaoferować. Zapytał czy jeśli nie ustalimy 

stawek to Wojewoda może narzucić nam stawki wyższe od tych, które obowiązują  

w Gorzowie Wlkp. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan powiedział, że Wojewoda nie będzie 

patrzył na stawki obok, tylko najprawdopodobniej zleci komuś kalkulację i na jej 

podstawie wyznaczy stawkę dla konkretnej gminy. 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak zauważył, że nie powinno być tak, że 

najpierw się ustala stawki a później ogłasza przetarg, ale właśnie taka jest procedura 

i trzeba mieć nadzieję, że będzie duże zainteresowanie firm zajmujących się 

odpadami komunalnymi, a w związku z tym ceny będą atrakcyjne. 

Burmistrz Drezdenka p. M. Pietruszak w związku z powyższym zaproponował, aby 

zawiesić obrady nad projektem uchwały, jednocześnie zadeklarował, że stawki 

zostaną ponownie przekalkulowane i zweryfikowane. 

Rada Miejska, w obecności 11 radnych – 0 głosami „za”, przy 11„przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” odrzuciła projekt uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie 

stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko. 

 
Ad. 8 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXXIII sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
J. Ambroziak 

    
Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
          /-/ Adam Kołwzan 


