Protokół Nr 18 /2012
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
09 listopada 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:
1. Radny Leszek Klimek - Przewodniczący Komisji;
2. Radny Jerzy Gawiak - członek Komisji;
3. Radny Edward Knaga – Wiceprzewodniczący Komisji.
4. Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji;
5. Radny Bogusław Babicz – Członek Komisji;
Nieobecni usprawiedliwieni radni:
1. Radny Stanisław Góra – Członek Komisji,
2. Radna Katarzyna Pacewicz - Pyrek– członek Komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:w
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk
3. Skarbnik Celina Łanocha;
4. Naczelnik Bogdan Dobranowski;
5. Kierownik Henryk Piela;
6. Naczelnik Józef Makuch;
7. Inspektor Małgorzata Młynarczyk;
8. Inspektor Zbigniew Matras
9. Informatyk Bogdan Kopeć
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Leszek Klimek.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad – zawarty w
zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu – został przyjęty jednogłośnie
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na rok 2013.
3. Analiza projektów uchwał w sprawie wdrażania gminnego systemu
gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 19 września 2012 r. został
przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na rok 2013.
Burmistrz Grzegorz Wawryka na wstępie dyskusji dot. analizy uchwał podatkowych
na rok 2013 poinformował komisję, że zaproponowane stawki podatkowe na rok
przyszły są wyższe niż w roku bieżącym. Podwyżka stawek podatkowych jest
koniecznością dlatego też prosi radnych o przychylność w tym temacie.
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Analizy projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na
2013 rok dokonała Skarbnik Celina Łanocha.

Pani Skarbnik poinformowała, że podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla
gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, którą ustala
się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji
gruntów oraz zaliczenia do danego okręgu podatkowego. Podatek rolny dla gruntów
gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów pozostałych stanowi liczba
hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, a podatek rolny
wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.
Cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego ustala się na podstawie komunikatu
Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów roku poprzedzającego dany rok podatkowy.
Rada Gminy zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym jest uprawniona w drodze
uchwały do obniżania ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wynosi 75,86
zł za 1 dt i jest wyższa od średniej ceny skupu żyta za analogiczny okres 2011 r. o 1,68
zł za 1 dt tj. o 2,26 %. (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012 r. (Mon. Pol. z dnia
24 października 20`12 r., poz. 787).
Z uwagi na wysoką cenę skupu żyta proponuje się obniżyć podaną cenę do kwoty
55,00 zł co stanowić będzie wzrost ceny w stosunku do obowiązującej w bieżącym roku
o 10,00 zł tj. o 22,22 %. Przyjmując proponowaną cenę żyta stawki podatku rolnego w
2013 r. wynosić będą:
- dla gospodarstw rolnych
55,00 zł x 2,5 = 137,50 zł za 1ha przeliczeniowy i będzie wyższa o 25,00 zł od stawki
obowiązującej w 2012 r. wynoszącej 112,50 zł
- dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego
55,00 zł x 5 = 275,00 zł za 1 ha fizyczny i będzie wyższa o 50,00 zł od stawki
obowiązującej w 2012 r. wynoszącej 225,00 zł.
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały radni zadawali pytania dot.
wysokości stawek podatku rolnego w latach poprzednich, zaproponowanych na rok
2013 i stawek przyjętych lub proponowanych w gminach ościennych.
Radni zauważyli, że bardzo dużo gruntów rolnych w chwili obecnej odłoguje, gdyż
rolnicy twierdzą iż nie opłaca się ich uprawa.
Radny Kazimierz Sproski przypomniał, że w roku ubiegłym był za obniżeniem stawki
podatku rolnego do wysokości 55 zł jednak przegłosowano stawkę 45 zł, na zadania
oświatowe gmina musi zabezpieczyć prawie ½ swojego budżetu i skąd ma na to
wziąć?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, iż pewne zmiany i podwyżki stawek
podatkowych musimy wprowadzić bo w przeciwnym wypadku budżet nie zostanie
zrównoważony.
Radny Jerzy Gawiak stwierdził, że należy podwyższyć stawki podatkowe, w budżecie
brak środków na wszystko, dopłacamy prawie do każdego zadania i ciągle są nowe
obciążenia finansowe dla budżetu.
Radny Edward Knaga zgłosił

wniosek o poddanie pod głosowanie obniżenie
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powyższej stawki ceny żyta dla celów ustalenia podatku rolnego w wysokości
55 zł /1q.
Radny Leszek Klimek dodał, że jeżeli obniżymy stawkę żyta do 55 zł to najbardziej z
tego tytułu będą obciążeni mieszkańcy wsi a nie miasta, szczególnie Ci posiadający
grunty do 1 ha.
Opinia komisji: Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Komisja wnioskuje o
obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia
19.10.2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2012 roku z kwoty 75.86 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt do celów
wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Brzesko - głosowano 5 za,
jednogłośnie


Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła komisji Informacja w
sprawie podatku leśnego w 2013r.

Podatek leśny od 1 ha lasu za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3
drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustaloną na podstawie
komunikatu Prezesa GUS.
Dla lasów ochronnych, które występują na terenie tut. Gminy w grupie Lasów
Państwowych – Nadleśnictwo Brzesko z s/w Bochni, stawka podatku leśnego ulega
obniżeniu o 50%..
W latach 2002-2012 Rada Miejska za podstawę naliczenia podatku leśnego przyjęła
średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS, która
wynosiła:
Rok

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Cena sprzedaży Stawka
1 m3 drewna w podatku za
zł
1 ha lasu
126,07
25,21
111,21
24,47
107,70
23,69
120,40
26,49
131,35
28,90
133,70
29,41
147,28
32,40
152,53
33,56
136,54
30,04
154,65
34,02
186,68
41,07

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2012 r. w sprawie
średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. - średnia cena 1 m3 drewna wyniosła
186,42 zł i jest niższa od ceny z roku 2011 przyjętej do wymiaru podatku leśnego na
2012 r. wynoszącej 186,68 zł o 0,26 zł.
Zgodnie z ustawą o podatku leśnym rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą
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średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru
podatku leśnego.
Przyjęcie przez Radę Gminy średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości określonej w
Komunikacie Prezesa GUS nie wymaga podjęcia uchwały.
Przyjmując cenę drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS stawka podatku
leśnego na 2012 r. wynosić będzie 41,01 zł za 1 ha fizyczny lasu i będzie niższa od
obowiązującej w 2012 r. (41,07 zł.) o 0,06 zł.
Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego za 2013 r. wyniosą 45.000,00 zł, w tym:
 od osób fizycznych 19.000,00 zł
 od osób prawnych 26.000,00 zł.

opinia komisji:
Komisja Rewizyjna przyjęła informację Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości
stawek podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko w roku 2013 - głosowano 5 za
jednogłośnie


Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła komisji projekt uchwały w
sprawie podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały uwzględnia stawki podatku dla wszystkich rodzajów środków
transportowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych,
o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych / Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z p.zm / tj.:
 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5
tony,
 ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 autobusy.
Podane w załączniku do projektu uchwały stawki podatku zostały ustalone zgodnie z
zasadą wyrażoną art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, iż roczna stawka
podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć określonej przez
Ministra Finansów stawki maksymalnej. Górne granice stawek kwotowych na 2013 r.
zostały podane w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. i uległy
corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za
okres I półrocza 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011r., który zgodnie z Komunikatem
Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012 r. wynosi 4,0%.
Ponadto Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 8 października 2012 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. podał wysokość
stawek minimalnych, które obowiązują dla:
 samochodów ciężarowych o DMC równej lub wyższej niż 12 ton,
 ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
a których wysokość jest uzależniona przez ustawodawcę od DMC pojazdu lub zespołu
pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia. Stawki minimalne ulegają przeliczeniu na
następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy
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dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzednim.
Wskaźnik ten w 2012 r. wynosił -6,29 %.
W projekcie uchwały zaproponowano wzrost wszystkich stawek średnio o 4 %, tj. o
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres I półrocza 2012 r. w
stosunku do I półrocza 2011r., z tym że ustalono stawki w takiej kwocie, aby była
podzielna przez 12 (miesięcy), w celu ułatwienia ewentualnego naliczania podatku
proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
Dodatkowo ustawodawca stanowi, iż przy określaniu wysokości stawek podatku dla:
- samochodów ciężarowych o DMC poniżej 12 ton,
- ciągników siodłowych i balastowych o DMC zespołu pojazdów poniżej 12 ton,
- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC poniżej 12
ton,
 autobusów
rada gminy może różnicować wysokość stawek uwzględniając w szczególności wpływ
środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do
siedzenia.
W latach 2002-2012 Rada Miejska ustalała stawki dla w/w środków transportowych w
zależności od roku produkcji pojazdu. Stawki dla pojazdów „młodszych” obniżono o
25% w stosunku do stawek obowiązujących dla samochodów wyprodukowanych przed
2000 r. Proponuje się utrzymać rok produkcji pojazdu, od którego naliczana jest
preferencyjna stawka podatku.
Planowane wpływy w 2013 r. z podatku przy zaproponowanych stawkach wyniosą
ogółem 780.000 zł, w tym: 260.000,00 zł od osób prawnych , 520.000,00 zł od osób
fizycznych.
Opinia komisji: określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2013 rok wg. propozycji Burmistrza Brzeska – głosowano 5
za jednogłośnie


projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości objaśniła Skarbnik
Celina Łanocha

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /
Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613 z p.zm./ Rada Gminy określa wysokość stawek podatku
od nieruchomości odrębnie dla każdej przewidzianej przez ustawę kategorii
nieruchomości, przy uwzględnieniu obowiązujących na dany rok górnych granic stawek.
Górne granice stawek kwotowych określane są corocznie przez Ministra Finansów w
oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza danego
roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r w sprawie
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012r podaje, iż ceny
towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012r w stosunku do I półrocza 2011r
wzrosły o 4,00 %. /Mon. Pol. Z dnia 20 lipca 2012 r. , poz. 508/
Projekt uchwały zakłada wzrost w stosunku do roku 2012 stawek podatku dla:
 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,08 zł za 1m 2
powierzchni,
 gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
o 0,17 zł za 1 ha powierzchni,
 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego o 0,02 zł. od 1 m2 powierzchni,
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 budynków mieszkalnych o 0,05 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
 budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o
0,70 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
 budynków zajętych na działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym o 0,43 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
 budynków
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń o 0,18 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
 pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
działalności pożytku publicznego o 0,12 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Planowane dochody w budżecie gminy na 2013r z tytułu podatku od nieruchomości
przy proponowanych stawkach podatkowych wynosić będą 14.171.000 zł, w tym:
- od osób prawnych – 11.623.000 zł
- od osób fizycznych – 2.548.000 zł.
Radny Edward Knaga zawnioskował o przegłosowanie zaproponowanych stawek w
projekcie uchwały.
Opinia komisji: pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 wg. propozycji Burmistrza
Brzeska- głosowano 5 za jednogłośnie


Komisja przyjęła do wiadomości wniosek Komendy Powiatowej Policji w
Brzesku o zastosowanie w roku 2013 umorzeń w podatku od
nieruchomości. Głosowano 5 za, jednogłośnie
Wniosek objaśniła Skarbnik Gminy Celina Łanocha.



Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu
Przedszkolu w Szczepanowie.

Opinia komisji: Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nadania
imienia Publicznemu Przedszkolu w Szczepanowie z uwagą, że radni zaakceptują
możliwość połączenia przedszkola w Zespół Szkolno – Przedszkolny w
Szczepanowie.Głosowano 5 za, jednogłośnie


Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustanowienia
pomnika przyrody i nie wyraziła opinii ze względu na brak opinii do
projektu uchwały Rady Sołeckiej wsi Mokrzyska.
 Przewodniczący Komisji Leszek Klimek przedstawił treść pisma Państwa
Marii i Stanisława Bernardy dot. sprzedaży mieszkania z bonifikatą a tym
samym zmiany podjętej przez Radę Miejską uchwały.

Radny Edward Knaga przedstawił komisji historię wynajmowanego przez Państwa
Bernardy mieszkania i odbytej wizji lokalnej przez Komisję Gospodarki Komunalnej.
Powyższa decyzja wymaga zmiany podjętej przez Radę Miejska uchwały o sprzedaży
mieszkań.
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Naczelnik Józef Makuch objaśnił wniosek Państwa Bernardy poinformował komisję,
że
wpłynął jeszcze jeden wniosek mieszkańca ul. Okocimskiej o wykup mieszkania
z bonifikatą.
Wniosek komisji: Pozytywnie zaopiniowano pismo Państwa MiS.B. w sprawie
sprzedaży mieszkania komunalnego
z bonifikatą. Komisja wnioskuje
o
wprowadzenie ewentualnej zmiany w podjętej przez Radę Miejską Uchwale Nr
XXII(158)2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Głosowano 5 za, jednogłośnie
Ad.3. Analiza projektów uchwał w sprawie wdrażania gminnego systemu
gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.
Projekty uchwał objaśnili kolejno Naczelnik Bogdan Dobranowski, Kierownik
Henryk Piela, Burmistrz Grzegorz Wawryka.
Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował komisję, że nad przedstawionymi niżej
projektami ciężko pracował powołany zespół, były to różne osoby z różnych dziedzin.
W pozostałych gminach jeszcze wiele z nich nie przyjęły uchwał, ale większość z tych
gmin stoi na stanowisku by przyjąć stawki od ilości mieszkańców
w danym
gospodarstwie. Z dokonanych wyliczeń wynika, że stawka wychodzi dość wysoka, ale
generalnie gminy starają się tą stawkę obniżyć, głównie z przyczyn społecznych, iż jest
to duże obciążenie dla mieszkańców. Ustawa śmieciowa wchodzi w życie w najgorszym
momencie kiedy jest kryzys.
Odbiorcę śmieci należy wyłonić w drodze przetargu, a wiele miast posiada własne
spółki komunalne. Wiele samorządów po to zakładało spółki komunalne, że zlecało im
wykonywanie tych prac. W momencie kiedy spółka przegra przetarg, co jest możliwe, to
nie ma prac do wykonania i zapewne będzie likwidowana, albo wprowadzi dużą
redukcję zatrudnienia co też spowoduje, że będzie kolejny problem i jest w tym
kierunku protest. Wiele samorządów protestuje, chcą zmiany przepisów o przetargach i
danie samorządom więcej czasu na ustalenie opłat. Rząd nie rozważa żadnych
zasadniczych zmian w przepisach. Na zmianę tych przepisów raczej nie mamy co
liczyć i musimy te uchwały do końca roku podjąć. Prowadzimy w chwili obecnej
rozmowy z naszą Spółką MZGM, aby oni prowadzili organizacji tej ustawy. Spółka nie
mówi nie, ale stawia też warunki, które wg. burmistrza powinny być trochę łagodniejsze.
Zadeklarowaliśmy spółce pomoc na każdym etapie, ludzie którzy tą wiedzę posiedli
będą spółce pomagali. Mamy spotkanie w przyszłym tygodniu, jeśli coś takiego
wejdzie w życie to będziemy jeszcze musieli przyjąć dodatkowe dwie uchwały. Są tutaj
pewne wątpliwości prawne i je konsultujemy. Tak zrobił Kraków i Tarnów. Zaletą tego
jest to, że w spółce pracuje dość dużo osób i nie będzie potrzeby zatrudniania większej
liczby pracowników. Gdyby ostatecznie taka propozycja się pojawiła to prosi o
zrozumienie i poparcie, to wiele nie zmieni, tylko to, że obsługa będzie zlecona spółce
MZGM a nie UM.
Naczelnik Bogdan Dobranowski dokonał analizy
zapisów zawartych w
poszczególnych paragrafach projektów uchwał w sprawach:
1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
w dyskusji omówiono zagadnienia dot. selektywnej zbiórki odpadów, kolorów
worków do segregacji itp.
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2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów; projekt bez uwag.
3) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; projekt bez uwag.
4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
w krótkiej dyskusji komisja rozważała możliwości pobierania opłat
kwartalnie a nie co miesiąc tak jak to jest przyjęte np. w Gminie
Rzezawa.
5) określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi;
Naczelnik Bogdan Dobranowski powiedział, że zaproponowane w projekcie
uchwały ceny były konsultowane z Prezesem Spółki BZK. W dyskusji komisja
omówiła
zapisy zawarte w paragrafie pierwszym tj. wysokość stawek za
ponadnormatywną ilość odpadów komunalnych.
Radny Edward Knaga stwierdził, że zaproponowana w projekcie uchwały stawka
winna być niższa, ta opłata jest pobierana poza systemem, nie jest obligatoryjna i po
co ją podejmować.
Na zapytania radnego odpowiedział Kierownik Henryk Piela.
Radny Bogusław Babicz zaproponował przedstawienie propozycji stawek do opinii
radcy prawnego, z zapytaniem czy mogą być podane stawki maksymalne.
6) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi usuwania odpadów z nieruchomości; projekt bez
uwag.
7) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych; projekt bez uwag.
8) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy
Brzesko.
Naczelnik Bogdan Dobranowski powiedział, w tej uchwale proponujemy ustalenie
opłaty od mieszkańca. Ustawa dopuszcza inne możliwości ustalania opłaty i ta przez
nas przyjęta możliwość od mieszkańca jest chyba najbardziej sprawiedliwa i optymalna.
Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, mogły być w ustawie wprowadzone zapisy
inne, dopuszczające pewne rozwiązania, mieszane, np. uprawnienia dla gmin
zastosowania innych rozwiązań, mieszanych, w stosunku do rodzin wielodzietnych itp.
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Naczelnik Bogdan Dobranowski powiedział, podeszliśmy do ustalenia stawki na trzy
sposoby , stawka została wyliczona przez gminę, Spółkę BZK i firmę zewnętrzną. W
przypadku segregacji ogólnie wychodzą kwoty pomiędzy 13-15 zł. Z informacji jakie
posiadamy z innych gmin wynika, że przymierzają się do kwoty 10 – 11 zł od
1 mieszkańca. Burmistrz preferuje również takie rozwiązanie, abyśmy nie odbiegali od
innych gmin i przyjęli kwotę pomiędzy 10-11 zł dla odpadów segregowanych, a tak
naprawdę to przetarg zweryfikuje ile to wyniesie. Uchwała może być wstecznie
zweryfikowana co do stawki dopiero po przetargu, dopiero wówczas należy przystąpić
do akcji propagandowej i do składania przez mieszkańców deklaracji wg. ostatecznej
zweryfikowanej stawki.
Burmistrz Grzegorz Wawryka nawiązał do artykułu prasowego w którym opisano
działania samorządów związane z ustaleniem stawki jw. opisuje on faktycznie to tak jak
się dzieje.
Tak faktycznie jest iż w większości samorządów wychodzi stawka około 15 zł na osobę
w rodzinie. Wszyscy patrzą na to jak sytuacja wygląda, patrzą na odbiór społeczny i tą
stawkę zaniżają czy przyjmują niższą. Myśmy również temat bardzo dokładnie
analizowali i z wyliczeń ta stawka wychodzi wyższa.
Uznaliśmy, głównie ze względów społecznych, że byłoby to bardzo duże obciążenie dla
mieszkańców gdzie nie ma możliwości zmniejszania tej stawki od ilości osób, stąd też
proponujemy tą stawkę mniejszą z ryzykiem i zastrzeżeniem, że jeśli by się okazało, że
w przetargu kwoty wyjdą większe to musimy znowelizować tą uchwałę. Obserwujemy
jakie stawki przyjmują inne gminy i na dzień dzisiejszy proponujemy stawkę pomiędzy
10-11 złotych za odpady segregowane. Wiemy, że przyjęcie takiej stawki będzie dość
kosztowne bo dla większości mieszkańców ta opłata będzie duża i będzie wzrastała
wraz z liczbą mieszkańców. Jest również do ustalenia stawka za odpady nie
segregowane, proponuje się aby ta stawka była w wysokości 14-15 zł. Są również
głosy, że ta stawka za śmieci nie segregowane winna być znacznie wyższa.
Radny Kazimierz Sproski stwierdził, że należy taką stawkę podatku ustalić, aby za
rok jej nie podwyższać. Radny poprosił o podanie jaki jest poziom opłacalności. Może
należy ustalić stawkę wyższą a po przetargu ja zweryfikować i obniżyć.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił propozycje stawek w ościennych
gminach.
Stwierdził, że należy przyjąć propozycje stawki 10-11 zł z opcją, że jeśli przetarg
wskaże wyższą stawkę to musimy ją podnieść. MZGM jest spółką gminną i
rozszerzenie jej działalności o zadania związane z administrowaniem
ustawy
śmieciowej jest dobre, gdyż w spółce jest przerost zatrudnienia a gro samych kosztów
stawek opłat to koszty osobowe.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił komisji warunki postawione przez Zarząd
Spółki MZGM w sprawie przejęcia administracji ustawy śmieciowej w Gminie Brzesko.
Po dyskusji komisja podjęła wniosek o treści:
Komisja pozytywnie zaopiniowała stawkę w wysokości 10,50 zł od jednego mieszkańca
zamieszkującego nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny,(segregowane) i stawkę w wysokości 15,00 zł od jednego mieszkańca
zamieszkującego nieruchomość jeżeli odpady nie są segregowane. Propozycje
stawek zostały przyjęte jednogłośnie Wniosek został przez Komisję Rewizyjną
przegłosowany z uwagami. Komisja wzięła pod uwagę czynnik społeczny, jeśli jednak
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z ogłoszonego przetargu stawka opłaty wyjdzie większa to powyższe opłaty również
zostaną zwiększone.
Wszystkie omówione projekty
uchwał zostały przegłosowane pozytywnie
jednogłośnie jak niżej:
Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów;
3) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Brzesko;
4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
5) określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
o0raz określenia wysokości cen za te usługi;
6) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi usuwania odpadów z nieruchomości;
7) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
8) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko. Komisja
pozytywnie zaopiniowała stawkę w wysokości 10,50 zł od jednego mieszkańca
zamieszkującego nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny,(segregowane) i stawkę w wysokości 15,00 zł od jednego
mieszkańca zamieszkującego nieruchomość jeżeli odpady nie są segregowane.
Propozycje stawek zostały przyjęte jednogłośnie
Wniosek został przez Komisję Rewizyjną przegłosowany z uwagami. Komisja
wzięła pod uwagę czynnik społeczny, jeśli jednak z ogłoszonego przetargu
stawka opłaty
wyjdzie większa
to powyższe opłaty również zostaną
zwiększone.
Ponadto w sprawach bieżących komisja zaopiniowała:


Komisja rozpatrzyła wniosek o nadanie tytułu honorowego Honorowy Obywatel
Miasta Brzeska dla Ks. Ignacego Piwowarskiego. Komisja wnioskuje o
uszczegółowienie wniosku i przedstawienia go na komisjach do opinii.
Głosowano 5 za, jednogłośnie



Komisja wnioskuje o obcięcie gałęzi drzew przy parkingu obok Urzędu
Miejskiego. Głosowano 5 za, jednogłośnie

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.11.00-15.00

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
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Leszek Klimek

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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