P R O T O K Ó Ł Nr VI/15
z sesji Rady Gminy Brzeziny
odbytej w dniu 29 kwietnia 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzeziny
ul. 1000-lecia 8.
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz
Protokolant – Ewa Kłysz
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny
2. Marian Kasperski - Sekretarz Gminy

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji
a/ stwierdzenie kworum
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres
międzysesyjny.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
-

wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Brzeziny
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzeziny
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów

7. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje .
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia VI sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz.

Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych, wójta gminy,
sekretarza. Przedstawił porządek obrad i zapytał o ewentualny wniosek w sprawie zmiany
porządku obrad.

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wnioskował o dodanie do porządku obrad
pkt. 5a - Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Brzeziny
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2014 roku oraz aby pkt.6 porządku obrad otrzymał następujące brzmienie:
-

-

-

-

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz
Gminy Sieroszewice”
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia
pn. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu
Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzeziny
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości PrzystajniaKolonia, Przystajnia, Moczalec

Wójt wyjaśnił, że uchwalenie Planu gospodarki niskoemisyjnej pozwoli gminom Powiatu
Kaliskiego i Gminie Sieroszewice na podejmowanie w perspektywie różnego rodzaju działań
z zakresu ochrony środowiska, np. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Bez
przedmiotowego planu nie można złożyć wniosku o środki unijne, a wniosek poparty planem
będzie dodatkowo punktowany.
Podjęcie uchwał dotyczących gospodarki odpadami jest niezbędne w celu przyspieszenia
procedury przetargowej na odbiór odpadów komunalnych, gdyż umowa trwa do końca
czerwca. Wójt dodał, że nie można było wcześniej przygotować tych projektów uchwał ze
względu na brak decyzji Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
w sprawie składek i opłat środowiskowych.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad wraz ze zmianą
zaproponowaną przez wnioskodawcę zwołania sesji - Wójta Gminy Brzeziny, został
przyjęty 14 głosami za.
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,
w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania
prawomocnych uchwał.

Ad.2
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Sylwestra Nowaka.
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za.

Ad.3
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr V/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny
został wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy. Przypomniał, że każdy radny ma
obowiązek zapoznać się z protokołem, w związku z tym, Przewodniczący obrad
zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania na sesji.
Nie było uwag do w/w protokołu.

Protokół nr V/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.03.2015 r. został przyjęty
14 głosami za.

Ad.4
W okresie międzysesyjnym nie obradowała żadna Komisja działająca przy Radzie Gminy
Brzeziny.
Ad.5
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres
międzysesyjny:
1. Przebudowywana jest droga do szkółki leśnej w Brzezinach, ułożona jest druga
warstwa podbudowy, zakończono budowę chodnika przy tej drodze na całej długości
osiedla. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na koniec maja br. Przy okazji
budowy drogi przełożony został odcinek wodociągu przez Zakład Obsługi
Komunalnej sp. z o.o. Brzeziny. Zamontowano dwa nowe hydranty.
2. Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Kalisz – Godziesze - Brzeziny –
Rożenno – Chudoba. Wybudowano osiem zatok przystankowych. Środki pozostałe po
przetargu są planowane na sfinansowanie uzupełnienia wyrównania odcinka drogi do
miejscowości Dzięcioły. Zakres prac na poszczególnych odcinkach jest na bieżąco
ustalany i uzgadniany z inspektorem nadzoru, projektantem, kierownikiem budowy
i właścicielem firmy wykonującej inwestycję.
3. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę chodnika przy drodze gminnej na osiedlu
Generała Zajączka na ulicach: Bema, Kościuszki, Sikorskiego i Jagiełły. Do przetargu
zgłosiło się 11 firm. Wygrała firma BEDRÓG, która będzie realizowała inwestycję za
99.587,25 zł. Po przetargu pozostało 50 tys zł, środki te zostaną przeznaczone na
remonty kolejnych odcinków dróg. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do
10 czerwca br. Zadanie to będzie sfinanansowane w 75 % z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
4. Przebudowano linię oświetleniową na części ulicy 21 stycznia i Polnej
w Brzezinach.
5. Przygotowywana jest dokumentacja przebudowy drogi Czempisz – Pieczyska Zagórna do Ostrowa Kaliskiego. Starosta Powiatu Kaliskiego wyraził zgodę na
przejęcie przez Gminę Brzeziny przedmiotowej drogi na czas realizacji, partnerem
Gminy i Powiatu nie może być Nadleśnictwo. Zakłada się dofinansowanie inwestycji
w 50% ze środków z budżetu państwa, pozostałą kwotę w 60% dofinansuje Powiat
Kaliski, a w 40% Gmina Brzeziny. Wniosek musi być złożony we wrześniu, wcześniej
zgodę musi wyrazić Rada Gminy i Rada Powiatu.
6. Zakończono budowę stacji uzdatniania wody.
7. Ogłoszony został przetarg na zakup samochodu ciężkiego strażackiego dla OSP
Brzeziny. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w maju br.
8. W projekcie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie zmienia się tylko
jeden punkt, który dotyczy dołożenia trzeciego worka na papier. Mając na uwadze
analizę systemu gospodarki odpadami, należy dążyć do większej segregacji, aby
uzyskać większy procent segregowanych odpadów i utrzymać wymagany próg
procentowy.
9. Działka położona w Moczalcu, wskazana w projekcie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Przystajnia-Kolonia, Przystajnia,
Moczalec na podstawie proponowanej zmiany, zostałaby wyłączona z planu z uwagi
na przeznaczenie jej pod tereny rekreacyjne, plac zabaw i świetlicę dla miejscowości Przystajnia, Moczalec, Przystajnia – Kolonia. Działka jest zarządzana przez Starostę
Kaliskiego, istnieje szansa przejęcia działki przez Gminę Brzeziny.

Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj.
14 głosami za.
Ad.5a
Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Brzeziny
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2014 roku.
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.6
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
•

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu
Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”

Projekt uchwały Nr 37/VI/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady
Karol Bakacz.
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała Nr 37/VI/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz
Gminy Sieroszewice” została podjęta 14 głosami za.
•

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji
przedsięwzięcia pn. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu
Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”

Projekt uchwały Nr 38/VI/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady
Karol Bakacz.
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała Nr 38/VI/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia
pn. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu
Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” została podjęta 14 głosami za.

•

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzeziny

Projekt uchwały Nr 39/VI/15 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz.
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że radni zostali postawieni przed faktem
dokonanym, ponieważ tak poważna uchwała nie powinna być skierowana na sesję
nadzwyczajną.
Radna zapytała o kwestie związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli
działek rekreacyjnych. Poinformowała, że z urzędu gminy właściciele otrzymywali
pisma informujące o zmianie regulaminu i że mają podpisać umowy we własnym
zakresie. Radna w związku z powyższym zapytała, dlaczego z urzędu są wysyłane
takie pisma, jeżeli regulamin nie jest jeszcze wprowadzony.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że zmieniła się ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, stąd rozesłane były stosowne pisma do właścicieli
działek rekreacyjnych.
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że zmiany są wprowadzone także do
przedłożonego regulaminu. Radna zapytała jak będzie rozwiązana kwestia opłat za
odpady od tych właścicieli.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że są to osoby nie zamieszkałe,
a takich osób uchwała nie obejmowała.
Radna Sylwia Lazarek przypomniała, że osobiście informowała właścicieli działek
rekreacyjnych, żeby składali w urzędzie gminy deklaracje o wysokości opłaty za
odbiór odpadów komunalnych.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że wówczas to pozwalało utrzymać
porządek zwłaszcza na terenach Nadleśnictwa, ale obecnie ustawa nie pozwala tego
kontynuować.
Radna Sylwia Lazarek zapytała, z czego to wynika, czy w ustawie jest wprost
zakazane, że właściciele domków letniskowych nie mogą składać w urzędzie gminy
deklaracji.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki potwierdził w/w kwestie. Dodał, że osoby
niezamieszkałe musiałyby zapłacić opłatę za cały rok z góry.
Radny Jan Niedźwiedź zauważył, że z ustawy wynika, iż Rada Gminy ustala stawkę
ryczałtową dla domków rekreacyjnych i letniskowych. Radny zauważył, że Rada taką
stawkę powinna ustalić.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poddał w wątpliwość kwestie zapłaty takiej
stawki, ponieważ wynosiłaby ona około 180 zł.
Radny Jan Niedźwiedź zauważył, że to jest inna sprawa, a z ustawy wynika, że Rada
Gminy uchwala w/w stawkę i zdaniem radnego powinna ona być przez Radę Gminy
Brzeziny ustalona.
Radna Sylwia Lazarek dodała, że wprowadzając regulamin, taka możliwość jest
wykluczona.

Radny Jan Niedźwiedź stwierdził, że powinna być podjęta dodatkowa uchwała
w sprawie ustalenia stawki ryczałtowej dla domków rekreacyjnych i letniskowych.
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że z zapisów regulaminu wynika, iż właściciele
nieruchomości niezamieszkałych przy wykonywaniu obowiązku zbierania
i pozbywania się odpadów muszą sami podpisać umowę.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił,
niezamieszkałych, a to nie są działki rekreacyjne.

że

zapis

dotyczy

osób

Radny Jan Niedźwiedź dodał, że w ustawie wymienione są jednoznacznie domki
rekreacyjne i letniskowe.
Radna Sylwia Lazarek poprosiła o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii, gdyż do tej
pory radni byli informowani, że niezamieszkałe osoby, to także właściciele domków
rekreacyjnych.
Podinspektor Teresa Waszak wyjaśniła, że nie będzie można ogłosić przetargu na
odbiór odpadów komunalnych, jeżeli uchwała w sprawie regulaminu nie zostanie
podjęta.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że uchwalenie stawki ryczałtowej
jest odrębną sprawą.
Radna Sylwia Lazarek przypomniała, że w tamtym roku informowała
działkowiczów, iż muszą złożyć w urzędzie gminy deklarację z uwagi na to, że
wytwarzają odpady na terenie gminy, pomimo, że osoby te zgłaszały uwagi, że
uiszczają opłaty za śmieci w miejscu swojego zamieszkania, a wytworzone odpady
zabierają ze sobą. Radna zwróciła uwagę, że zmiany stawiają radnych w złym świetle.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że była taka możliwość.
Radna Sylwia Lazarek dodała, że wprowadzenie zmiany spowoduje, że osoby te nie
podpiszą umów.
Podinspektor Teresa Waszak poinformowała, że właściciele podpisują umowy,
składają w urzędzie zerowe deklaracje.
Radny Jan Niedźwiedź podkreślił, że powinna być ustalona stawka ryczałtowa,
ponieważ na terenie gminy wytwarzane są przez działkowiczów odpady, w innym
wypadku wcześniej, czy później trzeba będzie za te odpady zapłacić.
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że regulamin jest zbyt późno przygotowany.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że uzależnione to było od decyzji
przyjmowanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, nie były znane kwoty, ani
ilości odpadów.
Radna Sylwia Lazarek zapytała, dlaczego z urzędu zostały wysłane pisma, skoro nie
było wiadomo, czy Rada wprowadzi czy nie wprowadzi ryczałtu, ani też czy
właściciele będą podpisywać umowy.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że z ustawy wynika, że gmina nie
może objąć podmiotów niezamieszkałych.

Radny Jan Niedźwiedź zauważył, że gmina nie może właścicieli domków
letniskowych zakwalifikować ani do zamieszkałych, ani do niezamieszkałych, ale
powinna ustalić stawkę ryczałtową.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że to nic nie zmieni.
Radna Sylwia Lazarek podkreśliła, że to zmieni bardzo dużo, bo jak właściciele
podpiszą umowy, to nie będzie można wprowadzić stawki ryczałtowej od domków
rekreacyjnych, ponieważ nie można uiszczać kilku opłat za odbiór śmieci.

Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że jest to oddzielny temat i można taką
uchwałę podjąć na kolejnej sesji.
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że właściciele otrzymali pisma z urzędu i już
podpisują umowy.
Radny Jan Niedźwiedź zaproponował przygotowanie symulacji, z której wynikałoby
ile wynosiłaby stawka ryczałtowa.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała Nr 39/VI/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzeziny została podjęta 14 głosami za.
•

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów

Projekt uchwały Nr 40/VI/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady
Karol Bakacz.
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr 40/VI/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów została podjęta 14 głosami za.
•

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości
Przystajnia-Kolonia, Przystajnia, Moczalec

Projekt uchwały Nr 41/VI/15 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz.
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr 41/VI/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości
Przystajnia-Kolonia, Przystajnia, Moczalec została podjęta 14 głosami za.

Ad. 7 i 8
W interpelacjach i zapytaniach radnych do Wójta nikt nie zabrał głosu.
Ad. 9
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali:
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki zapewnił, że przeanalizuje uwagi radnych
dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że właściciele działek rekreacyjnych zostali już
powiadomieni o konieczności zawierania indywidualnie umów z firmami
wywozowymi.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że przeanalizuje
z pracownikami urzędu te kwestie i ustali ile jest takich osób.
Radny Jan Niedźwiedź zauważył, że takich osób jest na obszarze gminy bardzo dużo.
Dodał, że to Gmina za te osoby zapłaci, ponieważ nie wszyscy podpiszą umowy.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że są możliwości egzekucji, firmy
wywozowe składają sprawozdania, można także wystąpić o wykaz mieszkańców,
z którymi firma podpisała umowę.
Radna Sylwia Lazarek przypomniała, że sytuacja sprowadzi się do poprzedniego
stanu, kiedy mieszkańcy tłumaczyli, że płacą przez cały rok za odbiór odpadów
w miejscu swego stałego zamieszkania, a śmieci stąd zabierali ze sobą.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że można ustalić ryczałt, ale tych
osób nie można, zdaniem wójta, objąć systemem gospodarowania odpadami.
Radny Jan Niedźwiedź stwierdził, że właściciele działek rekreacyjnych powinni
uiszczać opłatę, bo faktycznie wytwarzają na tym terenie odpady.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki zauważył, że nie mogą płacić, bo nie mogą
złożyć deklaracji, gdyż nie są osobami stale zamieszkałymi na obszarze gminy.
Wójt dodał, że właściciele nie zapłacą ryczałtu, który jak wynika z kalkulacji
wyniósłby około 180 zł, zapewnił, że będzie żądał przedstawienia zawartych umów na
odbiór odpadów.
Podinspektor Teresa Waszak wyjaśniła, że gmina nie obejmuje systemem
gospodarki odpadami firm, instytucji, osób niezamieszkałych, a takimi są również
właściciele działek rekreacyjnych. Gdyby gmina objęła systemem w/w, to należy
ustalić stawkę za pojemnik.
Radny Jan Niedźwiedź przytoczył art. 6j ust.3b ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie - w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala
ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe. Zdaniem radnego Rada Gminy powinna uchwalić stawkę
ryczałtową.
Podinspektor Teresa Waszak wyjaśniła, że podpisanie indywidualnych umów nie
stanowi problemu.
Rada Sylwia Lazarek zauważyła, że jeżeli Rada Gminy będzie zobowiązana
wprowadzić stawkę ryczałtową, to te osoby będą dwa razy płacić za śmieci – firmie
i gminie.
Przewodniczący Rady Karol Bakacz przekazał prowadzenie obrad
Wiceprzewodniczącemu Rady Stanisławowi Walaszczykowi.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że omówi w/w kwestie z radcą
prawnym i przedstawi Radzie Gminy stanowisko w tej sprawie.
Dodał, iż firma wywozowa systematycznie wyposaża nieruchomości w stojaki na
worki do odpadów segregowanych. W specyfikacji przetargowej będzie zawarty
wymóg wyposażenia nieruchomości w stojaki.
Wójt dodał, że na terenie gminy montowane są znaki kierunkowe do posesji.
Radny Henryk Goliński zapytał, czy po przebudowie drogi Czempisz-Dzięcioły jest
przewidziane ograniczenie tonażu do 12 ton.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że będzie nadal ograniczenie.
Radny Krzysztof Żychliński zgłosił, że na torfowiskach w Świerczynie powstało
dzikie wysypisko śmieci.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że powiadomi zarządcę tego
terenu.
Ad.10
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław
Walaszczyk zamknął obrady VI sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1030.

Przewodniczący obrad
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