Protokół z XXIV
Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 20 marca 2013 roku w godzinach
1000 – 1455 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem
Ad. 1 Posiedzenie otworzył i przewodniczył radny Worach Przewodniczący Rady, powitał
zebranych radnych sołtysów, kierowników jednostek, wójta oraz zaproszonych gości.
Na prośbę Wójta przedstawił pana Jana Krupia inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z
Łodzi, który omówił zagadnienia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, przedstawił najczęstsze
rodzaje wypadków w rolnictwie, zaapelował do zebranych aby zwracać szczególną uwagę
podczas prac polowych na dzieci oraz stosować się do zaleceń bezpieczeństwa pracy.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził kworum władne do
podejmowania prawomocnych uchwał ( 13 radnych w chwili otwarcia sesji ), na sekretarza
posiedzenia wybrano radnego Małachowskiego- wyraził zgodę.
Do przedstawionego porządku obrad Wójt wniósł o wprowadzenie w punkcie 7 i uchwałę w
sprawie zaciągnięcia pożyczki na remont świetlicy wiejskiej w Brudzewicach, wniosek
umotywował procedurami finansowymi stosowanymi przy projektach finansowanych ze
środków unijnych.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poniższy porządek posiedzenia z wniesioną
poprawką:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2012.
5. Informacja z realizacji zimowego utrzymania dróg.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty,
b) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”,
g) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
h) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,
i) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
projektu pod nazwą “Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach”.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
porządek przyjęto jednogłośnie (13 radnych brało udział w głosowaniu).
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.
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Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2012 przedstawił pan
Stanisław Lipski Kierownik Zakładu.
- radny Wielgus pytał o powód nieotrzymania materiałów dotyczących zakładu
- pan Kośka pracownik ds obsługi rady oznajmił, że materiały biuro otrzymało zbyt
późno na przesłanie radnym, ponadto w biurze obsługi rady każdy radny ma wgląd do
przedkładanych dokumentów.
- radny Worach pytał o remont samochodu po wypadku,
- pan Lipski oznajmił, że samochód wyremontowano a zakład otrzymał odszkodowanie.
Ad. 5. Informację przedstawił pan Pisarski pracownik Urzędu Gminy, ogółem koszt
zimowego utrzymania dróg wyniósł 18527,31 zł.
W podjętej dyskusji nad przedstawioną informacją poruszono:
- radny Wielgus pytał o plan środków finansowych na odśnieżanie,
- radny Moskwa pytał dlaczego radni nie otrzymali tej informacji w materiałach na
sesję,
- radny Wielgus pytał czy były sypane drogi w dniu 17 lutego br.
- pan Pisarski oznajmił, że nie było oddzielnej pozycji na odśnieżanie dróg, a dzień 17
lutego to niedziela. Drogi były sypane piaskiem 13 lutego i 18 lutego.
- radny Małachowski stwierdził, że ta informacja powinna być przedstawiona w maju a
nie teraz kiedy trwa zima.
- Wójt oznajmił, że informacja wynika z porządku obrad, zima jest uciążliwa a gmina z
tego powodu poniosła duże koszty, mamy niewiele sprzętu do zimowego utrzymania
dróg. Dodał, że stan dróg gminnych nie pozwala efektywnie odśnieżać. Aby drogi
były suche należy stosować drogi środek, który nie zamarza w niskich temperaturach
pozwalając topić lód.
- pan Łumiński K-t OSP stwierdził, że wiele gmin odeszło już od używania strażackich
samochodów do odśnieżania, w przypadku dłuższej eksploatacji samochodu z OSP
Poświętne należy liczyć się z remontem kapitalnym lub zakupem nowego wozu.
- radny Bogusz zwrócił uwagę na sposób odśnieżania, na który skarżą się mieszkańcy a
chodzi głównie o zasypywanie wjazdów do posesji.
- pan Lipski oznajmił, że nie ma innej możliwości, a prywatne wjazdy nie będą
odśnieżane ponieważ wzrosły by koszty odśnieżania.
- radny Worach dodał, że takie sprawy powinny być rozwiązywane indywidualnie.
- pan Łumiński zwrócił uwagę na hałdę śniegu zalegającą na rozjeździe w centrum
Poświętnego stwarzającą zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
- radny Małachowski poparł wypowiedź pana Łumińskiego dodając, że zasypany jest
cały pas ruchu na zjeździe z zakrętu.
- radny Moskwa pytał czy gmina posiada ubezpieczenie dróg.
- Wójt oznajmił, że w ubiegłym roku gmina weszła w ubezpieczenia dróg u
ubezpieczyciela wyłonionego w przetargu.
- Ad. 6. Informację z działalności w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy – pytań
nie było.
O godzinie 1110 przybył radny Kacprzak Marian – 14 radnych obecnych na posiedzeniu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 1120.
Ad.7a. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty omówiła pani Duraj Sekretarz
Gminy. Dodała, że na komisje przedstawiono dwa warianty, z których zaakceptowano jeden,
który jest przedstawiany na sesji.
- Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji budżetowej o
przedstawienie wypracowanego wniosku na komisjach wspólnych.
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radny Grzegorski przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
przedstawił ustalenia z posiedzenia komisji wspólnych oraz złożył wniosek w sprawie
metody dodając, że została zaakceptowana jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady dodał, że projekt na komisjach omawiano szczegółowo i
dlatego dopuszcza tylko wnioski formalne bez prowadzenia dyskusji nad projektem.
- radny Kwaśniak zgłosił wniosek o głosowanie wariantu trzeciego przedstawionego
radnym przed sesją.
- Wójt stwierdził, że komisje wspólne odbyły posiedzenie aby dopracować szczegóły,
jednakże wielu radnych nie było zainteresowanych pracami i opuściło posiedzenie.
Dodał, że w powiecie tylko my nie mamy podjętych uchwał, inne gminy będą już
modyfikować swoje uchwały, zapoznał z ustaleniami jakie zapadły w starostwie
odnośnie gospodarki odpadami w powiecie. Na komisji przedstawił wszystkie
możliwe warianty poparte stosownymi wyliczeniami jak również danymi dotyczącymi
liczby mieszkańców.
- Przewodniczący Rady stwierdził, że na komisjach było 10 radnych, a więc
wystarczająca ilość.
- pan Duraj Sekretarz Gminy dodała, że kworum jest niezbędne do głosowań na sesji,
skoro radni nie byli zainteresowani ustaleniami to znaczy, że zgadzają się na ustalenia
innych. Stanowisko przewodniczącego komisji budżetowej jest poprawką projektu
Wójta, obecnie nie ma innych poprawek.
O godzinie 1205 posiedzenie opuścił radny Świąder.
- radny Kwaśniak oznajmił, że radni otrzymali przed sesją materiały z wariantem
trzecim
- pani Duraj oznajmiła, że na komisjach opracowano jeden wariant będący
autopoprawką
- Przewodniczący Rady oznajmił, że jest mowa o metodzie od gospodarstwa domowego
w odpowiednim podziale na liczbę mieszkańców, innych wniosków nie zgłoszono.
- radny Moskwa zapytał o zlecającego opracowanie nowych materiałów i cel
opracowania, dlaczego nie przedstawiono ich na komisjach, czy każdy wariant się
zbilansuje.
- Wójt oznajmił, że takie dane będą dopiero po przetargu.
- radny Pawlik złożył wniosek dotyczący podziału na liczbę mieszkańców w
gospodarstwie domowym, w pozycji pierwszej do 2 osób i kwota 12 zł zamiast 10,
jest to celowe ze względu na osoby starsze.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie złożone wnioski: wniosek 1 radnego Pawlika
jako najdalszy otrzymał 1 głos za, 7 przeciw przy 6 wstrzymujących.
Jako 2 głosowano wniosek radnego Kwaśniaka o wprowadzenie wariantu 3 – gospodarstwo
domowe ze stopniowaniem co jeden mieszkaniec – za 4 głosy, przeciw 9 przy 1
wstrzymującym się.
- pani Duraj Sekretarz Gminy przypomniała wniosek przewodniczącego komisji
budżetowo-gospodarczej radnego Grzegorskiego według podziału na gospodarstwa 1
osobowe, 2-5 osób i powyżej 6, przy uzgodnionych stawkach wynoszących w pozycji
1-18 zł, drugiej 28 zł, i 3 – 34 zł przy odpadach mieszanych i w pozycji 1-10 zł, 2- 18
zł i w 3 – 24 zł przy odpadach segregowanych.
- radny Pawlik zaproponował obniżenie stawek do wartości gospodarstwo 1 osobowe
12 zł, 2 osobowe – 12 zł, 3-5 osób 18 zł i powyżej 6 – 24 zł.
- Przewodniczący Rady oznajmił, że rada przyjęła już metodę i stawki.
- radny Moskwa wnioskował o obniżenie stawek z każdej pozycji o 2 złote.
- Wójt oznajmił, że należy liczyć się ze wzrostem opłat, w innych gminach
obowiązywały wyższe stawki. Dodał, że w przedstawionych stawkach jest zawarta
-
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opłata za pojemniki. Zapoznał zebranych z zasadami pobierania opłat i ogólnych
kosztów gospodarowania odpadami.
- radny Kacprzak Bolesław oznajmił, że przedstawione dane to materiał poglądowy,
osobiście jest za obniżeniem stawek ale jest wiele firm, które będą podawać swoje
stawki pod ustalenia jakich dokona rada. Jeżeli będzie deficyt to rada na pewno się
przychyli do dopłat jeżeli ustalimy wysokie stawki trudno będzie sie wycofać z
ustaleń.
- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Moskwy o obniżenie
stawek o 2 zł w każdej pozycji. Za wnioskiem głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
- pani Duraj Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały z wniesionymi
poprawkami.
- Wójt dodał, że ustawa nałożyła obowiązek segregacji śmieci, brak odzysku wiąże się z
karami dla samorządów. Posesje będą wyposażane w 3 pojemniki, zaapelował o
segregację odpadów aby gmina mogła uniknąć kar. Przedstawił problemy jakie
posiada Opoczno z brakiem stosownej linii do segregacji odpadów na nowoczesnym
jakby się zdawało wysyp[isku.
- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych przy 3 wstrzymujących – 13
radnych brało udział w głosowaniu.
Ad.7b. Projekt omówiła pani Duraj Sekretarz Gminy.
O godzinie 1225 posiedzenie opuścił radny Kwaśniak ( 12 radnych obecnych na posiedzeniu).
- radny Kacprzak Marian poruszył kwestie dotyczące dużych ilości folii używanych w
gospodarstwach rolnych.
- Wójt oznajmił, że nie wszytko mogło być umieszczone w regulaminie, dodał, że będą
punkty zbiórki odpadów selektywnych i tam będzie można odstawić nadmiar folii.
- radny Kacprzak Bolesław dodał, że jest wiele firm, które skupują taka folie od
rolników.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Za przyjęciem głosowało11 radnych przy 1 wstrzymującym się – 12 radnych
brało udział w głosowaniu.
Ad.7.c. Projekt omówiła pani Duraj Sekretarz Gminy, dodała, że poprzednio proponowane
terminy pokrywały się z terminami poboru podatku, co według organu nadzoru koliduje.
Przedstawiła uzgodniony na komisjach projekt uchwały. Dodała, że nowelizacja ustawy
przewiduje możliwość inkasa, być może taka uchwała zostanie podjęta jednakże musimy
mieć więcej informacji o funkcjonowaniu gospodarki odpadami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za
przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych przy 1 wstrzymującym – 12 radnych brało udział
w głosowaniu.
O godzinie 1240 posiedzenie opuścił radny Grzegorski – liczba radnych wynosi 11.
Ad.7.d. Projekt omówiła pani Duraj Sekretarz Gminy, dodała, że projekt zmieniano
wielokrotnie zgodnie z sugestiami organu nadzoru. Termin ustalony w uchwale jest
ostateczny umożliwiający sprawne przeprowadzenie przetargu. Omówiła projekt deklaracji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych – jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 1250.
Ad. 7e. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
głosowało 9 radnych – 9 radnych brało udział w głosowaniu.
Ad.7 f. Projekt uchwały omówił pan Barul pracownik urzędu gminy. Za przyjęciem uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne” głosowało 10 radnych przy 1
wstrzymującym – 11 radnych obecnych na posiedzeniu.
Ad.7 g. Projekt omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że wszystkie zmiany
omawiane były na komisjach.
- radny Moskwa przypomniał, że prosił o środki na świetlicę w Gapininie, zapytał kiedy
będą wprowadzone na sesję.
- Wójt oznajmił, że w tej uchwale są najpilniejsze zmiany, nie znamy pełnej wysokości
nadwyżki, planujemy uniknięcia zaciągania pożyczki na bieżące funkcjonowanie
gminy. Remont świetlicy w Brudzewicach generuje dodatkowe nieprzewidziane
koszty. Również należy liczyć się z odprawami dla nauczycieli w przypadku podjęcia
stosownych uchwał.
- radny Moskwa stwierdził, że z wypowiedzi widać, że nie będzie nas stać na żadne
inwestycje, należałoby się zastanowić czy nie wstrzymać przebudowy drogi Buczek Idzikowice.
- Wójt oznajmił, że na ukończeniu jest wywłaszczenie, wykonano podział i złożono
wniosek do urzędu marszałkowskiego o dofinansowanie, czekamy na zatwierdzenie
decyzji po czym przetarg dlatego musimy zabezpieczyć środki.
- radny Moskwa oznajmił, że były ustalenia na komisjach dotyczące świetlicy w
Gapininie, poprosił o podtrzymanie uzgodnień.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 głosowało 9 radnych
przy 1 wstrzymującym – 10 radnych brało udział w głosowaniu.
Ad. 7 h. Projekt omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że uchwała ta jest
konsekwencja zmian w budżecie.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa
głosowało 9 radnych przy 2 wstrzymujących – 11 radnych brało udział w głosowaniu na 11
obecnych.
Ad. 7 i. Projekt uchwały omówił Wójt, dodał, że środki planowane są na wkład własny do
pozyskania dofinansowania z urzędu marszałkowskiego środkami unijnymi przebudowy
świetlicy w Brudzewicach. Kwota ta była zawarta w uchwale budżetowej.
- radny Pawlik zapytał czy ta uchwała ma związek z wpf.
- pani Skarbnik oznajmiła, że kwota z tej uchwały jest zawarta w wpf i uchwale
budżetowej.
- radny Pawlik stwierdził, że nie wszyscy radni głosowali jednogłośnie głosowali za
wpf, oznajmił, że ciekaw jest głosowania nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia
pożyczki
- radny Wielgus oznajmił, że wstrzymanie sie od głosu nie jest głosem przeciwnym.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie projektu pod nazwą “Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Brudzewicach” głosowało 11 radnych – jednogłośnie.
Ad. 8. Radny Wielgus złożył interpelacje, które zostały odczytane na posiedzeniu.
- Wójt odnosząc się do interpelacji omówił działania podjęte przez gminę związane z
zadanymi pytaniami w interpelacji.
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radny Wielgus – odnośnie przystanku pan ma się zwrócić do kogoś, co do dowozu
dzieci uważam, że po rozmowie coś da się zrobić, a o odśnieżaniu wypowie się pani
sołtys.
- sołtys wsi Brudzewice pani Petrus oznajmiła, ze popiera wypowiedź radnego
Wielgusa dotyczącą sposobu odśnieżania dróg, dodała, że dzwoniła w tej sprawie do
Przewodniczącego i Wójta, gdyby była reakcja w odpowiednim czasie nie byłoby
takich problemów, na Poświętnem w tym czasie odśnieżano ulice samochodem z
Brudzewic a Brudzewice w tym czasie nie były odśnieżone.
- Wójt dodał, że samochód z Brudzewic odśnieża w przypadku awarii samochodu z
Poświętnego ale z reguły najpierw odśnieża Brudzewice.
- radny Wielgus stwierdził, że przeprasza za panią sołtys i siebie ponieważ tylko Wójt
mówi prawdę a radni i sołtys kłamią,
- Wójt dodał, że jest to nadinterpretacja, nie było takiej sytuacji aby samochód był
zabrany z Brudzewic do odśnieżania Poświętnego, ulice w Poświętnem odśnieża
ciągnik a nie samochód strażacki.
Ad.9. Radny Bogusz stwierdził, że jesteśmy jedną z niewielu gmin, które tak dbają o drogi w
zimie.
- radny Pawlik stwierdził, że w ostatnim okresie jego pracownicy mieli problemy z
dojazdem do pracy z powodu nieodśnieżonych dróg na innych gminach. Pochwalił
starania Wójta dodając, że jest oszczędny i gospodarny, ale przy wszystkim musi być
umiar.
- pan Łumiński K-t OSP poparł wcześniejsze wypowiedzi, omówił stan techniczny
pojazdów strażackich używanych do odśnieżania, stwierdził, że sprzęt jest niszczony a
OSP nie jest od odśnieżania. Pieniądze, które OSP Poświętne otrzymuje z KSRG
powodują to, że nie wyciągają ręki do gminy.
- sołtys wsi Dęba pan Bajerowski zapytał kiedy zacznie się przestrzegać postanowień
Konstytucji, stwierdził, że Rada podjęła dziś bubel prawny, gmina wzoruje się na
starym systemie nakazowym, nie brane jest pod uwagę to, że wielu ludzi nie posiada
żadnych dochodów a do płacenia zmusza się wszystkich.
- Wójt oznajmił, że nie gmina wprowadziła ustawę tylko Sejm, jako pierwsi
stosowaliśmy pojemniki co ograniczyło ilość śmieci w lasach. Odnośnie pojazdów
OSP to wciąż wiele gmin używa ich do odśnieżania, w przeciwnym razie należy
wynająć firmę zewnętrzną co spowoduje wzrost kosztów. Poprosił sołtysów o
weryfikację prac zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego ponieważ wiele robót
wymaga zgłoszenia w Starostwie.
- sołtys wsi Brudzewice-Kolonia pan Łaski poruszył kwestie dotyczące połączenia
autobusowego z Opocznem.
- Wójt oznajmił, że były prowadzone rozmowy jednakże nikt nie chce utrzymywać
deficytowych kursów, nawet przewoźnicy prywatni.
- sołtys wsi Studzianna pan Sobczyk odnośnie śmieci zapytał o sposób odbioru, czy
płacić sie będzie również co dwa miesiące, czy umowa będzie tylko na odpady
segregowane.
- Wójt oznajmił, że stawka jest miesięczna, odbierana będzie każda ilość, a za odpady
niesegregowane wyższa stawka.
- pani Duraj Sekretarz Gminy stwierdziła, że w nowym systemie nie będzie umów,
będzie to płacone podobnie do podatku, każdy będzie składał deklarację a Wójt wyda
stosowną decyzję o wysokości opłaty. Przypomniała o konieczności wypowiadania
dotychczasowych umów na odbiór śmieci, dodała, że w urzędzie są druki, które
rozdano również sołtysom. Gmina pomaga w załatwieniu tych formalności. Od 1 lipca
-
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nie ma żadnych umów, obowiązują deklaracje na podstawie, których dokonuje sie
opłat. Deklaracje będą dostępne wszędzie.
- Wójt odnośnie działek to niewiele gmin przejęło takie tereny, ale stosują różne
rozwiązania, na nasze działki jest niemożliwy wjazd, musimy zaproponować inne
rozwiązania.
- pani Duraj Sekretarz Gminy dodała, że gmina musi realizować postanowienia ustawy,
w przeciwnym razie wkracza wojewoda i zmusi gminę do realizacji ustawy.
- sołtys wsi Dęborzeczka pan Malej stwierdził, że przyjęte stawki są krzywdzące.
- pan Łumiński poinformował o obchodach rocznicy śmierci majora Hubala, planowany
jest rajd rowerowy na który zaprasza wszystkich chętnych, ponadto w czerwcu będzie
pielgrzymka strażaków z terenu województwa do naszej bazyliki.
- radny Moskwa zapytał o umorzenia i ściągalność podatków od przedsiębiorców.
- Wójt oznajmił, że stawki ustala rada, ściągalność wynosi 100%, nie stosowano
umorzeń ani zwolnień.
- radny Pawlik odnośnie śmieci stwierdził, że narzucono nam bubel, należało złożyć
stosowny protest. Dobrze byłoby gdyby była niska stawka, w dyskusjach skupiono się
głównie na odpadach segregowanych, jestem ciekaw ściągalności opłat. Należy z
góry założyć wsparcie finansowe podobnie jak jest z wodą ponieważ jest to duże
obciążenie dla mieszkańców.
- Wójt oznajmił, że po przetargu wszystko się okaże. W związku ze zbliżającymi się
świętami złożył obecnym życzenia.
- radny Bogusz pytał czy firmy zagraniczne będą wchodzić na rynek.
- pan Barul pracownik urzędu oznajmił, że mogą wejść do przetargu firmy które maja
zaświadczenia Wójta. Obecnie jest to 6 firm. W przypadku nie złożenia deklaracji
będzie prowadzone p[postępowanie karno administracyjne.
Przewodniczący Rady Gminy radny Worach o godzinie 1455 zamknął posiedzenie XXIV Sesji
Rady Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Mieczysław Worach
Bolesław Kośka
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