Trzebielino, 27.10.2021 r.
AO.0002.9.2021.2

P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2021
obrad Sesji Rady Gminy Trzebielino
VIII kadencji (2018-2023)
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebielino
dnia 27 października 2021 roku
rozpoczęto o godz. 9:03
zakończono o godz. 10:20

Ad. 1.
Obrady XXXII sesji Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) o godz. 9:03 w
sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebielino otworzył Przewodniczący Rady Gminy Trzebielino
Pan Jerzy Tarnowski i powitał uczestniczących w sesji (lista obecności stanowi załącznik do
protokołu).
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski poprosił radnych o zalogowanie się na
terminalach. Na podstawie listy zalogowanych Radnych oraz listy obecności Przewodniczący
Rady stwierdził obecność 12 radnych, nieobecni: Radna Pani Józefa Reclaw, Radna Pani Ewa
Kozieł, Radny Pan Mariusz Zasada /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady stwierdził quorum uprawniające Radę Gminy Trzebielino do
podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawy regulaminowe:
- uchwalenie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Informacja z pracy Wójta Gminy i realizacji uchwał.
1

6.
7.
-

-

-

8.

Informacja z pracy Komisji Rady.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku,
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,
zmieniająca Uchwałę nr 226/XXXI/2021 Rady Gminy Trzebielino w sprawie określenia
zasad sprawienia pogrzebów przez Gminę Trzebielino oraz określenie zwrotu
wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wyrównamy szanse” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna,
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Gminy Trzebielino,
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej
pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym,
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad,
trybu udzielania i rozliczania w 2022 roku,
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na
lata 2021-2027.
Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady poprosił Radnych o głosowanie za
przedstawionym porządkiem obrad.
W głosowaniu jawnym oddano głosy: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0
/imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu/.
Przyjęto porządek XXXII sesji Rady Gminy Trzebielino.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Trzebielino
były do wglądu w Biurze Rady i wobec braku uwag poprosił radnych o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu Nr XXXI/2021 z dnia 30
września 2021 roku.
W głosowaniu jawnym oddano głosy: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0
/imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu/.
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Ad. 3.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski zaprosił radnych do zgłaszania zapytań i
interpelacji.
Zapytań oraz interpelacji nie zgłoszono.
Wobec braku pytań oraz interpelacji Przewodniczący Rady poinformował o przejściu do
kolejnego punktu obrad.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski zaprosił do zgłaszania wolnych wniosków i
zapytań.
Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Wobec braku innych wolnych wniosków i zapytań Przewodniczący Rady poinformował o
przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5.
Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał 6
zarządzeń, które omówił.
Pan Wójt poinformował, że:
- Dnia 25 października odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami Rządu i
Parlamentu podczas którego przekazano informację o przyznanym dofinasowaniu dla
wniosków złożonych w ramach programu Polski Ład. Łączna kwota na jaką napisane zostały
dwa wnioski gminne wraz z 5% wkładem własnym wynosi ponad 10 mln. zł. Pierwszy
wniosek dotyczy przebudowy dróg wewnętrznych na terenie gminy, kwota jego
dofinansowania wynosi 4.987.500 zł wraz z 5% wkładem gminy inwestycja zamyka się kwotą
5.200.000 zł. Drogi planowane do przebudowy w ramach tej inwestycji to odnogi ulicy Leśnej
w Trzebielinie, dojazd od ulicy Wiejskiej do Zakładu Regeneracji Pomp Wtryskowych w
Trzebielinie, ulica Krótka w Trzebielinie, ulica Polna oraz Kolejowa w Zielinie, ulica
Jarzębinowa oraz Dębowa w Suchorzu, dojazd do posesji numer 19 w Starkowie w kierunku
tzw. pałacu, droga dojazdowa do świetlicy w Poborowie. Drogi będę remontowane w
różnych technologiach tj. polbruk, nawierzchnia asfaltowa, płyty betonowe. Drugi wniosek
dotyczy przebudowy hydroforni w Objezierzu, jego dofinansowanie wynosi 4.750.000 zł,
natomiast łączna kwota tego zadania wynosi 5 mln. zł. Hydrofornia w Objezierzu zaopatruje
w wodę mieszkańców miejscowości Suchorze, Miszewo, Gumieniec, Objezierze, Uliszkowice,
Moczydła. Zapowiada się kolejna grudniowa edycja rządowego programu Polski Ład.
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- Zakończona została budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze. W ramach tego
zadania wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od szkoły podstawowej do cmentarza w
Suchorzu powstał chodnik z kostki betonowej. Wybrana została kostka bezfazowa co będzie
ułatwiało poruszanie się tą ścieżką rowerami czy na wrotkach. Szerokość ścieżki wynosi dwa
metry. Przy szkole wykonano również dodatkowo zatoki postojowe na dwadzieścia
samochodów osobowych. Przebudowano wszystkie istniejące zjazdy po stronie chodnika.
Wykonano również przebudowę 122 m drogi dojazdowej do cmentarza. Wartość robót
wyniosła 545.115,79 zł.
- Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Rewers zgłosiło do odbioru wykonaną inwestycję
pn. Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. nr
332/1 w miejscowości Gumieniec. Wartość robót wynosi 267.318,94 zł.
- Podpisano umowę z pracownią projektową Arch-Ers z siedzibą w Miastku na wykonanie
prac projektowych na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na spełnienie
wymogów do funkcjonowania punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Suchorzu i w
szkole Podstawowej w Trzebielinie”. Umowa opiewa na wynagrodzenie w wysokości 24.600
zł. Termin wykonania dokumentacji wyznaczony został do 20 grudnia br. Gmina podpisała
wcześniej umowę z tą samą pracownią dotyczącą tego samego obowiązku wykonania
dokumentacji projektowej w celu spełnienia wymogów do funkcjonowania punktu
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starkowie. W tej umowie wynagrodzenie
projektanta wynosi 9.840 zł. Termin wykonania wykonania dokumentacji wyznaczony jest do
31 października br. Na początku listopada będzie składany wniosek o pozwolenie na budowę.
- Ogłoszony został trzeci przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych
położonych w miejscowości Trzebielino. Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada br. o godz.
10:30 oraz 11:00. Dotyczy on dwóch działek na osiedlu Leśnym, działki nr 725 o powierzchni
ok. 9 ar. oraz działki nr 727 o powierzchni 11,62 ara. Cena wywoławcza mniejszej działki
wynosi 32.200 zł natomiast większej 33.800 zł.
- Rozpoczęła się realizacja programu oświatowego „Poznaj Polskę” ogłoszonego przez
Ministra Edukacji. Gmina zawarła dwa porozumienia na łączną kwotę dofinansowania
wycieczek szkolnych w wysokości 45.168 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 62.108
zł. Szkoły organizują po dwie wycieczki.
- Gmina przystąpiła do programu oświatowego pn. „Laboratoria przyszłości”. Kwota
dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci w szkołach. W liczbę kwalifikującą do
dofinansowania nie wchodziły dzieci z oddziałów „0”. Szkoły z liczbą do 100 uczniów
otrzymują 30.000 zł wsparcia, natomiast powyżej 100 uczniów 60.000 zł. W gminie Szkoła
Podstawowa w Starkowie oraz w Suchorzu otrzymały po 30.000 zł, natomiast Szkoła
Podstawowa w Trzebielinie 60.000 zł. Wniosek zakłada wyposażenie szkół w drukarki 3D z
akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, sprzęt do nagrań, stacje lutownicze do
mikrokontrolerów. Zakup dokonywany jest na podstawie katalogu, który przedstawia co w
ramach programu szkoły mogą nabyć.
- Trwa nabór oświadczeń w ramach grantu na zakup laptopów dla dzieci, które pochodzą z
rodzin popegeerowskich. Grant dotyczy dzieci, wnuków i prawnuków osób, które wcześniej
były pracownikami pegeerów, przy czym nie ma znaczenia jak długo wykonywał tą pracę.
Mogą z niego skorzystać dzieci uczące się w szkołach podstawowych, łącznie z oddziałem
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„0”, oraz w szkołach zawodowych i średnich. Z grantu wyłączeni są studenci. Do dnia
wczorajszego złożone zostały 293 oświadczenia. Wnioski zbierane są do końca tygodnia. W
przyszłym tygodniu gmina złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie. Oświadczenie składa się
w miejscu zamieszkania dziecka. Wniosek nie przewiduje załączników w postaci
dokumentów potwierdzających zatrudnienie w pegeerze.
- Wniosek pn. „Wyrównamy szanse” dotyczący oddziałów przedszkolnych, złożony do
Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, został zakwalifikowany do dofinansowania.
Podpisana została już umowa o dofinansowanie. Kwota dofinansowania unijnego wynosi
1.053.000 zł. Pierwszym zadaniem jakie zostanie wykonane będzie przygotowanie
pomieszczeń na potrzeby nowego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
Starkowie.
- Dnia 20 października br. odbyło się zebranie wiejskie w Starkowie. Jego najważniejszym
punktem było przyjęcie rezygnacji obecnego sołtysa Pana Piotra Krefty oraz wybór nowego
sołtysa, którym została Pani Danuta Wittk - Jeżewska. Pan Piotr pełnił obowiązki sołtysa od
2015 roku. W skład Rady Sołeckiej Sołectwa Starkowo wchodzą: Pani Mariola Blicharz, Pani
Judyta Kuligowska, Pani Dorota Czupryniak, Pani Joanna Kmiecik, Pan Kazimierz Pastwa oraz
Pan Wojciech Duda.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poinformował o przejściu do kolejnego punktu
obrad.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski poprosił przewodniczących Komisji o składanie
informacji z prac Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów Pan Marek
Wiśniewski poinformował, że Komisja obradowała w dniu 22 października br. w
pięcioosobowym składzie, przy udziale Pana Wójta, Pani Skarbnik oraz Pani Kierownik GOPSu. Podczas posiedzenia Komisji omówionych zostało 11 projektów uchwał.
Członkowie Komisji proponują przyjąć następujące stawki podatku od nieruchomości na
2022 rok:
- powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych – 0,85 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków – 6,00 zł,
- powierzchnia pozostałych gruntów pod zabudową – 0,50 zł,
- powierzchnia budynków związana z prowadzeniem działalności gospodarczej – 25,11 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,02 zł,
- powierzchnia budynków zajętych na działalność zdrowotną – 5,25 zł,
- budowle – 2,
- grunty pod jeziorami – 5,17 zł,
- obrót kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,39 zł.
Stawki te są takie same w przypadku osób fizycznych jak i prawnych.
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Członkowie Komisji proponują, aby przyjąć wzrost stawek podatku od środków
transportowych na 2022 rok o 3,6 % w stosunku do roku poprzedniego w zaokrągleniu do
pełnych złotych.
Pozostałe projekty uchwał Komisja opiniuje pozytywnie, nie wnosząc uwag.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do Przewodniczącego Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
Wobec braku pytań poproszono o wystąpienie Zastępcę Przewodniczącej Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Panią Joannę Wojtyniak.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Pani
Joanna Wojtyniak poinformowała, że Komisja obradowała w dniu 25 października br. przy
udziale Pana Wójta, Pani Skarbnik oraz Pani Kierownik GOPS-u. Członkowie Komisji
proponują przyjąć stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na
2022 rok w wysokości przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego. Pozostałe omówione projekty uchwał Komisja opiniuje pozytywnie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do Zastępcy Przewodniczącej Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Wobec braku pytań poproszono o wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Pana Marcina Łukasiewicza.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Marcin Łukasiewicz
poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 26 października br. przy udziale Pana
Wójta, Pani Skarbnik oraz Pani Kierownik GOPS-u. Komisja zapoznała się z projektami uchwał
i pozytywnie je opiniuje. Członkowie Komisji również są za tym aby przyjąć stawki podatku
od nieruchomości oraz od środków transportowych na 2022 rok w wysokości przedstawionej
przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poinformował o przejściu do kolejnego punktu
obrad.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
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Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
„za” – 11 radnych, „przeciw” - 1 radny, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 229/XXXII/2021 w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
„za” – 12 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 230/XXXII/2021 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały:
- zmieniającej Uchwałę nr 226/XXXI/2021 Rady Gminy Trzebielino w sprawie
określenia zasad sprawienia pogrzebów przez Gminę Trzebielino oraz określenie zwrotu
wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
„za” – 12 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 231/XXXII/2021 zmieniającą Uchwałę nr
226/XXXI/2021 Rady Gminy Trzebielino w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów
przez Gminę Trzebielino oraz określenie zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
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Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wyrównamy szanse” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
„za” – 12 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 232/XXXII/2021 w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu pn. „Wyrównamy szanse” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja,
Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
- przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
„za” – 12 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 233/XXXII/2021 w sprawie przekazania
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu
do zaopiniowania.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały:
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Gminy Trzebielino,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
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Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
„za” – 12 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 234/XXXII/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Gminy Trzebielino.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej
pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
„za” – 12 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 235/XXXII/2021 w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej
opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Radny Pan Krzysztof Kula zapytał jaka instytucja zajmuje się weryfikowaniem tego czy dany
mieszkaniec składuje odpady w sposób selektywny. W myśl uchwały podwyższane są kwoty
w przypadku kiedy mieszkaniec nie segregował by odpadów stąd pytanie czy gmina jest w
stanie to zweryfikować.
Wójt Pan Tomasz Czechowski odpowiedział, że bezpośredniej weryfikacji przy pomocy
wyłonionego operatora, który odbiera odpady komunalne dokonuje Urząd Gminy. Istnieją
odpowiednie procedury, które powodują że w przypadku deklaracji o segregacji śmieci a nie
wykonywaniu tego obowiązku w sposób prawidłowy firma, która odbiera odpady dokonuje
wyrywkowej kontroli oraz ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Urząd Gminy, który
wszczyna procedurę urzędową naliczenia podwyższonej opłaty.
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Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały:
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
„za” – 12 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 236/XXXII/2021 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
- ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad,
trybu udzielania i rozliczania w 2022 roku,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
„za” – 12 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 237/XXXII/2021 w sprawie ustalenia
stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i
rozliczania w 2022 roku.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały:
- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
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„za” – 12 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

238/XXXII/2021 w

sprawie

Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały:
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na
lata 2021-2027,
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie tej
uchwały.
Zapytań ze strony radnych odnośnie tej uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeczytał numer i tytuł uchwały, radni przystąpili do głosowania w
trybie jawnym:
„za” – 12 radnych, „przeciw” - 0 radnych, „wstrzymujących się” – 0 radnych
Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę Nr 239/XXXII/2021 w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata
2021-2027.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 8.
O godz. 10:20 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Pan Jerzy Tarnowski podziękował
wszystkim za uczestnictwo i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXXII sesji
Rady Gminy Trzebielino.
Nagranie z obrad XXXII sesji Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji stanowi załącznik do
protokołu.
Protokołowała:

Obradom

/-/ Monika Piechowska

przewodniczył:

/-/ Jerzy Tarnowski

11

