Protokół Nr XXI/2020
z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w dniu 17 marca 2020 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Łuków w godz. 14.00 _ 14.30
W sesji udział wzięli
Wójt Gminy _ Mariusz osiak, Zastępca Wójta - Wojciech Szczygieł, Skarbnik
Gminy - Alina Baka, Sekretarz Gminy - Janusz Jezierski.

Ad.

1

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył xXI
nadzvłyczajną sesję Rady Gminy Łuków słowami ,,otwieram XxI
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łuków''. Przywitał przybyłych na sesję
radnych' pracowników Urzędu. Stwierdził na podstawie listy obecności,
Że obrady będą prawomocne, gdyż na 15 radnych w sesji uczestniczy 13
radnych (radny nieobecny usprawiedliwiony - Paweł Durka, Kazimierz Sulej).
Lista obecnościw załączeniu do protokofu.
Ad.2.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek sesji

uwagi do porządku obrad ?
Radni nie wnieśli uwag do porządku sesji.

i

zapytał czy są

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnościobrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwaĘ w sprawie Zmlany uchwały Nr DV80l20I9 Rady Gminy
Łuków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za zagospodarowanie odpadami komunalnymi otaz lstalenia wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
4' Zamknięcie obrad.

Ad.

3

Sekretarz Gminy podając uzasadnienie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80l20I9 Rady Gminy Łuków z dnia

24 maja 2019 r. W

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty Za

zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokościtej opłaty

i

ustalenia stawki opłaty za pojemnik poinformował, że Regionalna lzba
obrachunkowa w ramach nadzoru zakwestionowała regulacje zawarte

w uchwale w sprawie zmiany stawek za odbior śmieci.Uwagi doĘczą stawki
56,00 zł przyjętej dla 5-ciu i następnych osób, gdy oddawanę śmieci
są niesegregowane. Rada Gminy uchwaliła czterokrotnośćtej opłaty, podając
stawkę 56,00 zł, a powinno być 40,00 zł. IJwzględniając załoŻenie' Ze nowe
stawki mają obowiązywać od 1 kwietni a 2020 roku i aby zdąĘÓ z publikacją
uchwĄ, Pan Przewodniczący zdecydował o zwołaniu na tę okolicznośćsesji

nadzwyczajnej. Sekretarz przed głosowaniem odczytał treśćprojektu uchwĄ.
Uchwała została podjęta jednogłośnie,głosowało13 radnych. Uchwała
Nr XXI/I 15912020 stanowi załącznik do protokofu.

Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk zamkn$
Rady Gminy Łuków o godzinie 14.30.
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