
P R O T O K Ó Ł   Nr XXV/2012

z obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1150

Obradom przewodniczył P. Iwaniuk Lucjan – wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Ustawowy skład rady – 15 radnych.

W obradach uczestniczyli :

1. radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu (73%), nieobecni: 
a) Bartoszuk Tomasz – radny z Ostromęczyna Kolonii
b) Kazun Dariusz – przewodniczący Rady Gminy w Platerowie
c) Lewczuk Andrzej – radny z Hruszewa
d) Raczuk Daniel – radny z Puczyc
2. sołtysi Gminy Platerów – lista w zał.
3.  osoby imiennie zaproszone – lista w zał.

Proponowany porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy organizacyjne :
 a) stwierdzenie quorum,
 b) przedstawienie  porządku obrad,
 c) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2012.
6. Podjęcie uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Platerów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Platerów 
i zagospodarowania tych odpadów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat  za usuwanie odpadów z 
nieruchomości.
12. Podjecie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Platerów.



13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  terenie 
Gminy Platerów na rok 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2013.
15. Ramowy plan pracy rady gminy na rok 2013 i pozostałych stałych komisji Rady Gminy.
16.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja 
o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały :

L.p. Numer uchwały Treść uchwały wnioskodawca

1 XXV/126/2012 w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej na lata 2012-2023

Wójt Gminy 
Platerów

2 XXV/127/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 
2012.

Wójt Gminy 
Platerów

3 XXV/128/2012 w  sprawie  w  sprawie  regulaminu  utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Platerów. Wójt Gminy 

Platerów

4 XXV/129/2012 w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty.

Wójt Gminy 
Platerów

5 XXV/130/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

Wójt Gminy 
Platerów

6 XXV/131/2012 w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i 
trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy 
Platerów

7 XXV/132/2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy 
Platerów i zagospodarowania tych odpadów.

Wójt Gminy 
Platerów

8 XXV/133/2012 w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  za 
usuwanie odpadów z nieruchomości.

Wójt Gminy 
Platerów

9 XXV/134/2012 w  sprawie  wymagań  jakie  powinien  spełniać 
przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie 
zezwolenia  w  zakresie  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych  i  transportu  nieczystości 
ciekłych na terenie gminy Platerów.

Wójt Gminy 
Platerów

10 XXV/135/2012 w  sprawie:  uchwalenia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii 
na terenie Gminy Platerów na rok 2013.

Wójt Gminy 
Platerów
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L.p. Numer uchwały Treść uchwały wnioskodawca

11 XXV/136/2012 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy na rok 2013.

Wójt Gminy 
Platerów

Ad.p.1

Przewodniczący  obrad  P.  Iwaniuk  Lucjan  o  godz.  1005  otworzył  obrady  XXV 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie. Powitał wszystkich przybyłych na obrady sesji, 

gości  zaproszonych  a  także  przedstawicieli  Urzędu  Gminy  w  Platerowie  oraz  radnych  i 

sołtysów gminy Platerów.

Przewodniczący  obrad  poinformował  wszystkich,  ze  w  związku  z  nieobecnością 

Przewodniczącego Rady Gminy p. Kazun Dariusza będzie prowadził obrady sesji.

Ad.p.2

Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono quorum. 

Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji.  Do porządku obrad 

nie  wniesiono  uwag.  Przystąpiono  do  głosowania  nad  porządkiem  obrad.  W głosowaniu 

wzięło udział 11 radnych. „Za” przyjęciem porządku głosowało 11 radnych. Porządek obrad 

przyjęto do realizacji jednogłośnie.

Ustalono, że protokół z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy zostanie wyłożony na sali 

obrad do wglądu, a jego przyjęcie nastąpi na zakończenie obrad. 

Ad.p.3

Nie wniesiono pytań i interpretacji do Wójta Gminy Platerów.

Ad.p.4

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata 

2012-2023  przedstawiła  komisji  Skarbnik  gminy.  Wyjaśniła,  że  w  związku  z  Uchwałą 

Nr XXV/127/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2012 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2012-2023.  Dokonuje  się  aktualizacji  zaplanowanych  kwot  dochodów  i  wydatków 
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budżetowych  roku  2012,  zgodnie  ze  zmianami  w  budżecie.  Plan  dochodów  i  wydatków 

zwiększono o kwotę 9.625 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 30 200zł 

Zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji oraz są wynikiem przesunięć w planie wydatków 

bieżących. 

Po wyjaśnieniach uwag do projektu nie wniesiono.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXV/126/2012 w sprawie zmiany 

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2012-2023.  W  głosowaniu  wzięło  udział 

11  radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało  11  radnych.  Uchwała  została  podjęta 

jednogłośnie.

Ad.p.5

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  Platerów  w  roku  2012, 

przedstawiła  Skarbnik  gminy  Platerów,  p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że 

przedstawiony  projekt  zawiera  zmiany  w  zakresie  zaplanowanych  kwot  dochodów 

i wydatków budżetowych roku 2012.

 Uległ zwiększeniu plan dochodów bieżących w budżecie gminy o kwotę 9.625 zł, 

także uległy zwiększeniu wydatki bieżące w budżecie gminy o kwotę 9.625 zł. Także uległy 

zmianom wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały. Po zmianach 

plan  dochodów  ogółem  wynosi  17.373.287,29  zł,  w  tym  plan  dochodów  bieżących: 

12.908.887,33 zł, a plan dochodów majątkowych 4.464.399,96 zł.  Plan wydatków ogółem po 

zmianach wynosi 16.727.538,29 zł, w tym plan wydatków bieżących 12.280.882,29 zł, a plan 

wydatków majątkowych 4.446.656 zł. Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono 

uwag.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXV/127/2012 w sprawie zmian 

w budżecie  gminy w roku 2012. W głosowaniu wzięło udział  11 radnych.  „Za” uchwałą 

głosowało 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.p.6

Z  projektem  uchwały  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na 

terenie  gminy  Platerów  zapoznał  radnych  Wójt  Gminy  Platerów.  Wyjaśnił,  ze  projekt 

uchwały szczegółowo omawiany był na dwóch posiedzeniach komisji jak i na poprzedniej 

sesji.  Wyjaśnił,  że  regulamin  określa  prawa  i  obowiązki  właścicieli  nieruchomości, 
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podmiotów  odbierających  odpady  oraz  samej  gminy.  Regulamin  określa  między  innymi 

rodzaje  odpadów,  które  właściciele  nieruchomości  muszą  zbierać  w  sposób  selektywny. 

Ponadto  regulamin  określa,  w jaki  sposób właściciel  nieruchomości  winien pozbywać się 

konkretnych  rodzajów odpadów: czy  poprzez  gromadzenie  w pojemniku  i  przekazywanie 

podmiotowi odbierającemu, czy poprzez przekazanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

– co dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składających deklarację i 

płacących opłatę „śmieciową”.

W zakresie gospodarki odpadami przewidziano obowiązek selektywnej zbiórki przez 

każdego właściciela kilkunastu rodzajów odpadów. Niektóre z tych odpadów będzie musiał 

gromadzić w pojemnikach, a inne – w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 

będzie przekazywał do punktu(-ów) selektywnej zbiórki odpadów.

Regulamin wskazuje, jakie pojemniki należy stosować oraz jakie minimalne rozmiary 

pojemników  należy  wykorzystywać  do  zbierania  i  gromadzenia  tych  rodzajów  odpadów, 

które będą zbierane i odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Po wyjaśnieniach uwag do projektu nie wniesiono.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXV/128/2012  w  sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów. W głosowaniu wzięło 

udział 11 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie.

Ad.p.7

Z projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej  opłaty zapoznał radnych Wójt Gminy 

Platerów. Wyjaśnił, ze nowelizacja ustawy z dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 pkt.1 nakłada na 

radę  gminy  obowiązek  wyboru  metody  ustalenia  opłat  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi.

Ustawodawca dopuszcza cztery metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

-w myśl art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedmiotowa 

opłata może stanowić iloczyn stawki opłaty oraz :

1. iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2. ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo
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3. powierzchni lokalu mieszkalnego

        - zgodnie z art.6j ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy 

może  uchwalić  jedną  stawkę  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od 

gospodarstwa domowego.

Dodatkowo dodał, że do zakresu obowiązków rady gminy należy określenie niższych 

stawek  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  odpady  komunalne  są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Po wyjaśnieniach Wójta głos w sprawie zabrała p. Warczyk Irena – przewodnicząca 

wspólnej komisji RG, która odbyła się w dniu 21.12.br. Wyjaśniła, że w wyniku burzliwej 

dyskusji  radni  większością  głosów ustalili  metodę  opłaty  „śmieciowej”  od  gospodarstwa. 

Niemniej  jednak była  także  propozycja  radnych  by na  sesji  poddać  pod glosowanie  dwa 

projekty uchwał:

- projekt który wskazuje naliczanie opłaty od osoby w gospodarstwie oraz

- projekt który mówi o naliczaniu opłaty od gospodarstwa domowego.

p. Klimaszewski F. – radny z Kisielewa, zauważył, że stosując się do ustawy nie ma metody, 

która  była  by  metodą  sprawiedliwą  dla  wszystkich  i  jednocześnie  korzystna  dla  rodzin 

wielodzietnych i osób samotnych.

p. Chwedorczuk R. – radny z Lipna, dodał, że jego zdaniem metoda opłaty od osoby była by 

najbardziej sprawiedliwa.

p. Klimaszewski F. – zauważył, że opłata ta najbardziej dotknie rodziny wielodzietne, które 

i tak ledwo wiążą koniec z końcem. 

p.  Chwedorczuk  I.  –  sołtys  z  Kamianki,  poinformowała  radnych,  że  w  przypadku  wsi 

Kamianka metoda od gospodarstwa będzie mało korzystna dla mieszkańców, ponieważ w tej 

miejscowości  mieszka  7  osób  samotnych  oraz  21  osób  które  przebywają  w  innych 

miejscowościach.  Poinformowała  radnych,  że  rozmawiała  z  mieszkańcami  i  niemal 

jednogłośnie mieszkańcy Kamianki wypowiedzieli się za opłatą „śmieciową” od osoby. 

Innych głosów nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad wyjaśnił, że z godnie z wnioskiem radnych zostaną odczytane 

dwa projekty uchwałą ustalające metodę opłaty „śmieciowej”. Jako pierwszy odczytał projekt 

uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty: od osoby.

W głosowaniu  wzięło  udział  11  radnych.  „Za”  projektem uchwały  głosowało  3  radnych, 

„przeciwko” 8 radnych. Projekt został odrzucony.
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W związku z odrzuceniem projektu uchwały ustalającego metodę poboru opłaty od 

osoby, przewodniczący obrad odczytał kolejny projekt uchwały Nr XXV/129/2012 w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki  takiej  opłaty:  od  gospodarstwa  domowego,  który  wskazywał  stawkę  opłaty  w 

wysokości:  24  zł  za  odpady  komunalne  niesegregowane oraz  12  zł od  gospodarstwa 

domowego za odpady komunalne  segregowane. W głosowaniu wzięło udział  11 radnych. 

„Za” projektem uchwały głosowało 8 radnych, „przeciwko” 3 radnych. Projekt został podjęty.

Ad.p.8

Z  projektem  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zapoznał 

radnych Wójt Gminy Platerów. Wyjaśnił, że każdy właściciel, współwłaściciel nieruchomości 

zamieszkałej, położonej na terenie gminy Platerów jest zobowiązany do złożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty miesięcznej 

za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  będzie  naliczana  w następujący sposób:  ilość 

gospodarstw  domowych  razy  stawka  opłaty  zgodna  ze  stawką  przyjętą  w  poprzedniej 

uchwale.

Po wyjaśnieniach uwag do projektu nie wniesiono.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXV/130/2012 w sprawie wzoru 

deklaracji  o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  przez 

właścicieli nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. „Za” projektem uchwały 

głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.9

Z projektem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapoznał radnych Wójt Gminy Platerów. 

Wyjaśnił, że projekt uchwały wskazuje, że każdy  właściciel nieruchomości ponosi na rzecz 

gminy  opłatę  miesięczną  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  do  15  każdego 

miesiąca.  Urząd  z  kolei  rozlicza  się  z  firmą  wywozową  co  miesiąc,  W  przypadku 

niewypełnienia  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązku  uiszczenia  opłaty  obowiązują 

przepisy ordynacji podatkowej (do dłużnika wysyłane jest upomnienie,  jeśli we wskazanym 

terminie  należność nie  zostaje  uregulowana urząd wszczyna  postępowanie egzekucyjne  w 
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celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej - do urzędu 

skarbowego wysyłany jest tytuł wykonawczy).

Po wyjaśnieniach uwag do projektu nie wniesiono.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXV/131/2012  w  sprawie 

określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 

11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.10

Z  projektem uchwały  w sprawie  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerów i 

zagospodarowania  tych  odpadów  zapoznał  radnych  Wójt  Gminy  Platerów.  Wyjaśnił,  że 

projekt  wskazuje,  że  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  nastąpi  odbiór  pewnego  rodzaju  odpadów 

komunalnych  prowadzony  bezpośrednio  od  właściciela,  czyli  odpadów zmieszanych  oraz 

odpadów zbieranych selektywnie,  w postaci: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, 

metalu,  opakowań wielomateriałowych  itp.  Uchwała wskazuje,  iż  inne odpady komunalne 

selektywnie  zbierane,  odbywać  się  będzie  w punktach  selektywnej,  wśród  tych  odpadów 

wymieniono: przeterminowane lekarstwa i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe,  odpady 

budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

Odpady  komunalne  selektywnie  zbierane,  będą  samodzielnie  dostarczane  przez 

właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania zlokalizowanego w Platerowie 

na ul. Leśna 2, który będzie czynny w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 8.00 – 

15.00.

Po wyjaśnieniach uwag do projektu nie wniesiono.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXV/132/2012  w  sprawie 

sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Platerów i  zagospodarowania  tych  odpadów. 

W głosowaniu wzięło udział  11 radnych.  „Za” projektem uchwały głosowało 11 radnych. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.11
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Z  projektem  uchwały  w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  za  usuwanie 

odpadów  z  nieruchomości  przedstawił  radnym  Wójt  Gminy  Platerów.  Wyjaśnił,  że  na 

podstawie art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391z późniejszymi zmianami) oraz  art. 7 ust.1 pkt.3 ustawy z 

dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z 

późniejszymi  zmianami)  –  Rada Gminy w drodze uchwały określa  górne stawki opłat  za 

usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  w 

wysokości  130 zł  za  1 m³  odpadów  nie  segregowanych  oraz  w przypadku,  gdy odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny przez firmy działające na podstawie 

wpisu do ewidencji działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Platerów  w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , stosuje się stawkę 

w wysokości   70 zł  z 1m³. Dodatkowo projekt uchwały  Określa się górną stawkę opłat za 

usługi  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych   i  transportu  nieczystości 

ciekłych od właścicieli nieruchomości w  wysokości 25 zł z 1m³ ścieków.

Po wyjaśnieniach uwag do projektu nie wniesiono.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXV/133/2012  w  sprawie 

określenia  górnych  stawek  opłat  za  usuwanie  odpadów  z  nieruchomości.  W  głosowaniu 

wzięło udział 11 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie.

Ad.p.12

Z projektem uchwały  w sprawie  wymagań  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca 

ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych   na  terenie  gminy  Platerów zapoznał 

radnych Wójt Gminy Platerów. Wyjaśniła, że  na podstawie  art. 7 ust.3a  ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391z 

późn.zm.)  oraz  w związku  z  przepisami  §  1  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia 

14 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) a także art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  – Rada 

Gminy  w  postaci  uchwały   określa  wymagania,  jakie  powinien  spełnić  przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. Wymagani te wskazane są w załączniku do uchwały.
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Po wyjaśnieniach uwag do projektu nie wniesiono.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXV/134/2012  w  sprawie 

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

świadczenie  usług  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości 

ciekłych   na  terenie  gminy  Platerów.   W  głosowaniu  wzięło  udział  11  radnych.  „Za” 

projektem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.13

Z  projektem  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2013 

zapoznała  radnych  p.  Trocewicz  Edyta,  insp.  ds.  obsługi  organów  gminy  i  działalności 

gospodarczej.  Wyjaśniła,  że  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2013,  stanowi  projekt  realizacji 

zadań sformułowanych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu 

narkomanii.

Podstawą  formułowania  celów  szczegółowych,  jak  również  form  ich  realizacji,  w 

odniesieniu  do  alkoholizmu  jest  wieloletnie  doświadczenie  pracy  Gminnej  Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na terenie Gminy Platerów. Program na rok 2013 

uwzględnia postępowanie profilaktyczne przeciwdziałające alkoholizmowi jak i narkomanii. 

W działaniach  podejmowanych  na rzecz  wychowania  w trzeźwości  i  przeciwdziałania 

narkomanii,  organy gminy współdziałają z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, 

których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji od środków psychoaktywnych.

Po wyjaśnieniach uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXV/135/2012  w  sprawie 

uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.   W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

„Za” projektem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.14

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG p. Kowalczyk Adam przedstawił plan pracy 

komisji na rok 2013. Uwag do planu pracy nie wniesiono.
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Przewodniczący RG przeczytał projekt uchwały Nr XXV/136/2012 w sprawie planu 

pracy Komisji Rewizyjnej RG na rok 2013. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. „Za” 

projektem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.15

Przystąpiono  do  omawiania  planów  pracy  poszczególnych  komisji  Rady  Gminy. 

Przewodniczący RG poprosił  przewodniczących  poszczególnych  komisji  o  przedstawienie 

ramowych planów pracy komisji:

1. Przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia p. Warczyk I, przedstawiła plan pracy 

komisji OKiZ na rok 2013. Do przedstawionego planu uwag nie wniesiono.

2. Przewodniczący komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów p. Klimaszewski F., przedstawił 

plan pracy komisji GBiF na rok 2013, uwag do planu pracy nie wniesiono.

3.  Przewodniczący  komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego  p.  Michalak  Leszek,  przedstawił 

plan pracy komisji BP na rok 2013, uwag do planu pracy nie wniesiono.

Na koniec przewodniczący obrad  przedstawił plan pracy Rady Gminy na rok 2013, do 

którego także nie wniesiono uwag.

Ad.p.16

Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w dniu  14  grudnia  2012 r.  na  XXIV 

zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy Platerów – Jerzy Garucki (materiał 

stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.p.17

Na  koniec  obrad  Wójt  nawiązując  do  tematów  wiodących  na  obradach  sesji 

poinformował mieszkańców gminy, że uchwały które rada podjęła na sesji wchodzą w życie z 

dniem 1 lipca 2013 roku. D 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. odbiór śmieci będzie 

dokonywany na zasadach obecnie obowiązujących.
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p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, zapytał, czy zgodnie z ustaleniami na posiedzeniach 

komisji pracownik gminy uda się do każdego gospodarstwa domowego celem wypełnienia 

właściwie deklaracji „śmieciowej”?

Wójt – potwierdził radnemu, że zgodnie z ustaleniami, pracownikowi gminy zostanie zlecone 

to zdanie.

p. Klimaszewski F. – radny z Kisielewa, zgłosił problem, który dotyczy braku worków do 

segregacji plastiku, które mieszkańcy otrzymują od  Nieskażonego Środowiska.

p. Pawluk. M. – sołtys z Lipna, poinformował Radę Gminy, że coraz trudniej jest się dostać 

do  lekarza  rodzinnego w przychodni,  z  uwagi  na  zapisy  jakich  trzeba  dokonać  nawet  na 

dzień/dwa przed planowaną wizyta u lekarza, problem ten dotyczy także lekarza pediatrii.

Wójt  –  wyjaśnił,  że  poruszał  już  tą  kwestię  z  dr  Kaczyńską.  Usłyszał,  że  ustalenia  te 

wprowadzono na prośbę chorych. 

Przewodniczący  obrad,  zauważył,  że  w  programie  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia 

zawarty  jest  temat  ze  wskazaniem  na  termin  posiedzenia  –  marzec  2013r.,  dotyczący 

współpracy  gminy  Platerów z  Przychodnią  „Eskulap”  na  której  zapewne  komisja  omówi 

wszelki kwestie dotyczące tej przychodni.

Na koniec przewodniczący obrad złożył wszystkim radnym życzenia na nadchodzący Nowy 

rok 2013 - życząc dużo zdrowia i pomyślności.

Ad.p.18

 Do wyłożonego  protokółu  z  poprzedniego  posiedzenia  sesji  uwag nie  wniesiono. 

Protokół został przyjęty.

Obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1150.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                                                                     Wiceprzewodniczący RG

E. Trocewicz                                                                                                                           Iwaniuk Lucjan

12


