Protokół
z przebiegu XL nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 31 grudnia 2013r.
Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 12 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu (zał. nr 1 i 2 ).
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady o godz. 12.10 wypowiadając sława „Otwieram XL
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„
Przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Kilinkiewicz Maciej
Matczak Przemysław
Żuk Ewa
Przew. Rady – Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic w celu podjęcia uchwał
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ( zał. nr 3)

porządek obrad jest następujący :
1. Sprawy regulaminowe,
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/270/2013 RM w Lubniewicach z dnia
27.12.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminie
Lubniewice.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/271/2013 RM w Lubniewicach z dnia
27.12.2013 w sprawie określenia szczegółowego sposób i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XXXIX/272/2013 RM w Lubniewicach z dnia
27.12.2013r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XXXIX/273/2013 RM w Lubniewicach z dnia
27.12.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania
deklaracji.
6. Zakończenie obrad.

1

Odnośnie pkt. 2 porządku obrad
Pan Burmistrz – Przepraszam za ten alarm, ale wkradł się błąd pisarski zamiast od 1 lutego 2014
pojawił się wszędzie zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014. Nie mogę w żaden
inny sposób tego poprawić jak tylko i wyłącznie uzyskując aprobatę Rady. Gdyby to był dokument
urzędowy można by było omyłką pisarską załatwić. Tutaj w tym przypadku po konsultacji z
mecenasem niestety takie opcje nie wchodzą w grę, stąd ta dzisiejsza sesja. Tylko i wyłącznie po to
aby znalazł się zapis,że uchwały wchodzą z dniem 1 lutego 2014r.
Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/270/2013 RM w
Lubniewicach z dnia 27.12.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminie Lubniewice.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych (wszyscy obecni)
Uchwała została podjęta.( zał. nr 4)
Odnośnie pkt. 3 porządku obrad.
Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/271/2013 RM w
Lubniewicach z dnia 27.12.2013 w sprawie określenia szczegółowego sposób i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
Uchwała została podjęta.( zał nr 5)
Odnośnie pkt. 4 porządku obrad.
Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR XXXIX/272/2013 RM w
Lubniewicach z dnia 27.12.2013r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
Uchwała została podjęta.(zał. nr 6)
Odnośnie pkt. 5 porządku obrad.
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Pan Burmistrz- przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR XXXIX/273/2013 RM w
Lubniewicach z dnia 27.12.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz
terminów i miejsca składania deklaracji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
Uchwała została podjęta.(zał. nr 7)
Odnośnie pkt. 6 porządku obrad.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XL nadzwyczajną sesję Rady
Miejskiej w Lubniewicach o godz. 12.20 oraz złożyła serdeczne życzenia noworoczne.

Przew. Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
Protokołowała:
S. Żuk
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