PROTOKÓŁ Nr IV/15
IV sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 3 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy w Pszczółkach,
na wniosek Wójta.
IV sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu
Gminy w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Halina Ostrowska - Przewodnicząca
Rady Gminy, przy udziale Wiceprzewodniczących p.Krzysztofa Kutkowskiego i p.Jarosława
Juchniewicza.
Protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa
Rady Gminy.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Zamknięcie obrad sesji
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
IV sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
IV sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”. Powitała Panią Wójt, Zastępcę
Wójta, Panią Sekretarz oraz radnych.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 14 radnych jedna nieobecna (radna M.Grzeszczyk) - lista obecności w załączeniu. Powiedziała, że sesja
jest prawomocna i zdolna do podjęcia uchwały.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca p.H.Ostrowska powiedziała, że porządek dzisiejszej sesji jest zgodny
z wnioskiem złożonym przez Panią Wójt i znajduje się w materiałach, które otrzymali radni.
Ad.2 Rozpatrzenie projektu i podjęcie następującej uchwały:
1) w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Pani Wójt wyjaśniła, że weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Ministerstwo Środowiska opublikowało dwa komunikaty, które
wprowadziły zamieszanie w samorządach, ponieważ przedstawiają różne stanowiska:
pierwsze, iż uchwały podjęte na podstawie dotychczasowej ustawy tracą moc z dniem
1 lutego br., drugie - że ze znowelizowanej ustawy nie wynika ten fakt. Ministerstwo
jednocześnie podkreśla, że opinie te nie mają charakteru wiążącego.
Na prośbę Pani Wójt, pani J.Przyłucka odczytała treść komunikatów:
1)
z 21 stycznia 2015 r., w którym znalazł się zapis, iż dla ważności uchwał niezbędne
jest podjęcie nowej uchwały,
2)
z dnia 30 stycznia br. mówiąca, że jeśli treść uchwały nie jest sprzeczna z ustawą
w jej nowym brzmieniu, nie trzeba podejmować nowych uchwał.
Pani Wójt powiedziała, że doszliśmy do wniosku, iż bezpieczniej będzie przygotować projekt
nowej uchwały, ponieważ nie wiemy, jakie będzie orzecznictwo.
W stosunku do poprzedniej uchwały z marca 2013 r., została zmieniona podstawa prawna
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i sposób zapisu dotyczącego stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi w sposób selektywny i gospodarowanie odpadami niesegregowanymi.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady H.Ostrowska
zarządziła głosowanie. Obecnych na sesji 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy - 15
radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się - nie
było. Uchwała Nr IV/20/15 została podjęta jednogłośnie.
Ad.3 Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy H.Ostrowska podziękowała wszystkim za udział w sesji
i zamknęła obrady słowami: ”Zamykam obrady IV sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.14:25.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Halina Ostrowska
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