Rada Miejska w Jasieniu
Radni - Sesja

Protokół nr XXXII/2022
XXXII Sesja w dniu 18 lutego 2022
Obrady rozpoczęto 18 lutego 2022 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:40 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. Waldemar Bednarski
2. Anna Dzienisz
3. Tadeusz Hoda
4. Piotr Karalus
5. Zbigniew Kruszyński
6. Elżbieta Maćko
7. Michał Rewaj
8. Danuta Rudnikowicz
9. Marcelina Słomkowska
10. Danuta Stackiewicz
11. Krzysztof Stefański
12. Zbigniew Walczak
13. Zbigniew Witkowski
14. Karolina Wujda
15. Sebastian Zysk
1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Walczak o godzinie 10.00 otworzył XXXII sesję
Rady Miejskiej Jasieniu. Po powitaniu wszystkich obecnych na sesji poinformował, że są
wyłożone protokoły z poprzednich sesji RM tj. z XXX i XXXI.

2. Sprawdzenie obecności.
Radni obecni na sesji zaznaczyli swoją obecność w systemie oraz złożyli podpisy na liście
obecności.

3. Przedstawienie porządku obrad.
Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek wycofał z porządku obrad pkt. 6 tj. Podjęcie uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień i uzasadnił tym, że w pierwszej kolejności
musi być uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasienia. W planie tym
nie ma zapisu, że na terenie Gminy Jasień można budować wiatraki. Przed podjęciem uchwały
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musimy się zdecydować czy wiatraki będzie można budować wszędzie. Dopiero po uchwaleniu
Planu Zagospodarowania Przestrzennego będzie można przystąpić do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W głosowaniu radni
jednogłośnie opowiedzieli się za zdjęciem pkt. 6 z porządku obrad. Porządek po zmianie
przedstawia się jak niżej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu.
Sprawdzenie obecności.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Jasień na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jasień na lata 2022 – 2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień,
wyznaczenia
inkasentów,
wysokości
i terminów
wypłaty
wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR
XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/98/08 z dnia 27
marca 2008r. w sprawie ustalania zasad przyznawana i wysokości diet
dla sołtysów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
12.nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji, warunkach i
trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy Jasień.
16.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy Jasień.
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17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu.
4. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie Burmistrza obejmuje okres od 29.12.2021 do 18.02.2022 r.
- 05.01.2022 r – spotkanie w sprawie termomodernizacji przedszkola i urzędu,
spotkanie z dyrektorkami szkół, MGOK i Biblioteki. Spotkanie z redaktorem
radia Zachów na temat bieżących tematów,
- 10.01.2022 r. – przyjmowanie petentów oraz spotkanie w Starostwie
Powiatowym na temat scalania gruntów w Wicinie,
- 11.01.2022 r. – rada budowy w sprawie inwestycji termomodernizacji, oraz
spotkanie z kierownikami referatów,
14.01.2022 r. – termomodernizacja – omówienie projektów okien, spotkanie z
przedstawicielami OSP Jasień,
17.01.2022 r. – przyjmowanie petentów oraz udział w posiedzeniu spółki SIM,
18.01.2022 r. – spotkanie z dyrektorem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz
udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki SIM,
19.01.2022 r. – spotkanie z prezesem Stali Jasień oraz prezesem spółki Feniks w
sprawie dowozów,
21.01.2022 r. – spotkanie z projektantem termomodernizacji,
25.01.2022 r. – spotkanie z prezesem Banku Spółdzielczego w Iłowej,
27.01.2022 r. – zebranie wiejskie we wsi Zabłocie w celu wyboru sołtysa,
28.01.2022 r. – zjazd oddziałów powiatowych OSP w Żarach,
01.02.2022 r. – rada budowy – termomodernizacja,
02.02.2022 r. – spotkanie z przedstawicielami OSP – spotkania są częste
ponieważ podjęto decyzję o zakupie innego samochodu strażackiego, który jest
sprowadzony z Niemiec, który posiada drabinę z wysięgnikiem 30 metrową.
Dotychczasowy wóz posiadał 18 m ale nie przechodził już badań technicznych,
04.02.2022 r. – spotkanie wspólnoty mieszkaniowej ul. Lubska 30 z uwagi na
konflikt w tej wspólnocie gdzie Gmina posiada 3 mieszkania,
- spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego, przez który to
bank będą przechodzić środki z kolejnego rozdania oraz spotkanie w Starostwie
Powiatowym w Żarach gdzie poinformowano, że Starostwo złoży projekt do
końca lutego na przebudowę ul. Sienkiewicza,
07.02.2022 r. – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w
sprawie przedszkola, spotkanie z sołtysami oraz posiedzenie komisji
mieszkaniowej,
08.02.2022 r. - narada z kierownikami referatów,
10.02.2022 r. – uczestnictwo w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Miejskiej,
11.02.2022 r. – spotkanie z przedstawicielami PTTK koło „Włóczęga”,
15.02.2022 r. – spotkanie z Wojewodą Lubuskim w Tuplicach,
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17.02.2022 r. – udział w Forum Gospodarczym w Gorzowie, a wieczorem w
Domu Kultury spotkanie w sprawie strategii.
Radny W. Bednarski zwrócił się o więcej informacji na temat spotkania w sprawie
scalania gruntów w Wicinie. Burmistrz poinformował, że spotkanie to miało na
celu przygotowanie odwołania od decyzji Wojewody, którego nie zrobiono.
Natomiast Gmina nic nie wiedziała o tej decyzji. Obecnie będą dalsze działania.
Radna A. Dzienisz z kolei poprosiła o więcej informacji na temat spotkania na
Forum Gospodarczym- czy padały treści odnoszące się do naszej gminy.
Spotkanie było zorganizowane z okazji 25 lecia strefy kostrzyńsko- słubickiej.
Odbywały się panele robocze gdzie można było rozmawiać z przedstawicielami
ministerstw. Radna D. Stackiewicz zainteresowała się czy przy okazji
modernizacji ul. Sienkiewicza planowane jest doświetlenie tej ulicy. Burmistrz
potwierdził i dodał, że dlatego ostatnio nie było tam robionych modernizacji, a
obecnie są tam planowane lampy miejskie. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
E. Maćko dopytała Burmistrza o spotkanie robocze w kwestii funkcjonowania
Domu Kultury. Burmistrz A. Kamyszek wyjaśnił, że spotkanie odbywało się w
MGOK ale dotyczyło strategii Gminy. Jeżeli chodzi o MGOK to wystąpi do
radnych i jeszcze raz w temacie połączenia instytucji kultury. Przewodniczący
Rady Miejskiej Z. Walczak zwrócił się do Burmistrza o więcej informacji na
temat nowopowstałej spółki SIM. Burmistrz przedstawił kto osobowo wchodzi w
skład rady nadzorczej spółki SIM. Prezesem spółki został Andrzej Bakalarz, który
posiada certyfikaty. W skład Rady Nadzorczej wchodzi dyrektor Banku
Gospodarstwa Krajowego E. Planka, pani mecenas oraz Halina Kaczmarek, która
jest przewodniczącą Rady Nadzorczej. Zarządu Spółki nie ma. Siedziba spółki będzie zajmować jedno pomieszczenie w spółce Zakład Komunalny na ul.
Kolejowej. Księgowość będzie prowadzona przez biuro rachunkowe. Obecnie
prowadzone są prace geodezyjne w celu wydzielenia terenu pod budowę.
Burmistrz wrócił do informacji o spotkaniach samorządowców z wojewodą w
Tuplicach gdzie rozmawiano o rozdysponowaniu środków z pierwszego rozdania,
gdzie złożyliśmy dwa projekty. Jeden to budowa nowego PSZOKA przy
oczyszczalni ścieków na kwotę 2 mln. 350 tys. zł, gdzie wkład gminy wynosi
tylko 5% i drugie zadanie to przystosowanie budynku przedszkola są to prace
wewnątrz budynku. Dobrze byłoby zgrać z pracami zewnętrznymi czyli
termomodernizacją. Wojewoda interesował się pracami nad drugim rozdaniem.
Gmina nasza złożyła pięć projektów na łączną kwotę 26 mln. zł. Burmistrz byłby
bardzo zadowolony gdyby trzy projekty uzyskały dofinansowanie. Następnie
przedstawił jakie to projekty:
1/ przebudowa ulic Jana Pawła II i Kościuszki,
2/ przebudowa ulicy Okrzei,
3/ modernizacja stadionu,
4/ z programu dla gmin popegeerowskich przebudowa drogi w Roztokach,
5/ przebudowa drogi ul. Akacjowa.
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Te projekty, które obecnie nie otrzymają dofinansowania to projekty będą gotowe
aby złożyć w następnym rozdaniu. Na początku marca będzie można składać do
funduszu dróg samorządowych. Rozmawiano z wojewodą na temat spraw
międzynarodowych dotyczących Ukrainy.
5. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
1/ Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej E. Maćko zwróciła się o dopisanie ul.
Tenisowej do umowy z Zakładem Komunalnym spółka z o.o. na sprzątanie tej
ulicy.
2. Zwróciła się również z prośbą o umieszczenie znaków graficznych na
kontenerach na odpady i dołożyć więcej pojemników. Burmistrz poprosił aby
zwrócić się do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, który jest zarządcą i powinien
z takim wnioskiem wystąpić do Gminy. Radna podziękowała Burmistrzowi za
posprzątanie w minionym tygodniu. Burmistrz zwrócił się do radnej aby
zaapelowała do mieszkańców aby prawidłowo segregowali ponieważ w
kartonach znajduje się również styropian.
3/ r. Z. Kruszyński wniósł o wyrównanie ulic: Leśna, Tokarska, Energetyczna
przy sprzyjającej aurze. Radny zauważył, że jest nawożony materiał.
4/ wcześniej zgłaszał potrzebę zamontowania tablicy ogłoszeniowej przy MGOK,
którą zdjęto do naprawy i do dnia dzisiejszego nie ma. Radny przypomniał o
wcześniejszej interpelacji, która nie została zrealizowana tj. poprawa płytek
chodnikowych przy wejściu do wikariatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na
rok 2022.
Projekt uchwały odczytała Skarbnik Gminy i zwróciła uwagę na błąd literowy w
dacie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXII/229/2022 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Jasień na rok 2022.
Wyniki głosowania
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ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Waldemar Bednarski, Anna Dzienisz, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Elżbieta
Maćko, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Danuta Stackiewicz, Krzysztof
Stefański, Zbigniew Walczak, Zbigniew Witkowski, Karolina Wujda, Sebastian
Zysk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zbigniew Kruszyński
NIEOBECNI (1)
Marcelina Słomkowska

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jasień na lata 2022 – 2035.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXII/230/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2022 – 2035.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1
Wyniki imienne:
ZA (14)
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Waldemar Bednarski, Anna Dzienisz, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Zbigniew
Kruszyński, Elżbieta Maćko, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Danuta
Stackiewicz, Krzysztof Stefański, Zbigniew Walczak, Zbigniew Witkowski,
Karolina Wujda, Sebastian Zysk
NIEOBECNI (1)
Marcelina Słomkowska

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków
w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów,
wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXII/231/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr
V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień,
wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za
inkaso.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Waldemar Bednarski, Anna Dzienisz, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Zbigniew
Kruszyński, Elżbieta Maćko, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Danuta
Stackiewicz, Krzysztof Stefański, Zbigniew Walczak, Zbigniew Witkowski,
Karolina Wujda, Sebastian Zysk
NIEOBECNI (1)
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Marcelina Słomkowska

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR
XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXII/232/2022 w sprawie w sprawie zmiany uchwały
NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Waldemar Bednarski, Anna Dzienisz, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Zbigniew
Kruszyński, Elżbieta Maćko, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Danuta
Stackiewicz, Krzysztof Stefański, Zbigniew Walczak, Zbigniew Witkowski,
Karolina Wujda, Sebastian Zysk
NIEOBECNI (1)
Marcelina Słomkowska
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/98/08 z dnia 27
marca 2008r. w sprawie ustalania zasad przyznawana i wysokości diet dla
sołtysów.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXII/233/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr
XVI/98/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalania zasad przyznawana i
wysokości diet dla sołtysów.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Waldemar Bednarski, Anna Dzienisz, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Elżbieta
Maćko, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Danuta Stackiewicz, Krzysztof
Stefański, Zbigniew Walczak, Zbigniew Witkowski, Karolina Wujda, Sebastian
Zysk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Kruszyński, Marcelina Słomkowska

11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji, warunkach i trybie
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Projekt uchwały odczytała Kierownik referatu Zamówień Publicznych i Ochrony
Środowiska Maria Łaskarzewska.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXII/234/2022 w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji,
warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Waldemar Bednarski, Anna Dzienisz, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Zbigniew
Kruszyński, Elżbieta Maćko, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Danuta
Stackiewicz, Krzysztof Stefański, Zbigniew Walczak, Zbigniew Witkowski,
Karolina Wujda, Sebastian Zysk
NIEOBECNI (1)
Marcelina Słomkowska

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
Projekt uchwały odczytała Kierownik referatu Zamówień Publicznych i Ochrony
Środowiska Maria Łaskarzewska. Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Walczak na
posiedzeniu wspólnym komisji kwota zaproponowana przez Burmistrza była
wyższa. Z uwagi, że są rozbieżności w ilości osób zameldowanych do ilości
zgłoszonych deklaracji. Różnica ta wynosi 1300 osób. Radni zaproponowali
niższą kwotę o 5 zł od zaproponowanej przez Burmistrza tj. 30 zł od osoby.
Burmistrz A. Kamyszek przedstawił drugą stronę tj. że obecnie przystępujemy do
10

budowy nowego PSZOKA, z tym wiążą się większe koszta. Poinformował
również o tym, że gmina musi przestrzegać tego , że wydatki bieżące mogą być
pokrywane z dochodów bieżących, a obecnie przyszły rachunki za gaz za
ogrzewanie urzędu 27.000 zł, ogrzewanie szkoły 100.000 zł. Rachunki te są
płacone z dochodów bieżących. Wpływy z odpłatności za nieczystości stałe nie
pokrywają faktur, które gmina musi regulować. Problem jest również w
ściągalności należności. Kilka lat wcześniej nie podnosiliśmy opłat za śmieci było
dobrze, a obecnie jesteśmy zmuszeni ponieważ koszty przewyższają wpływy.
Wszystko musi być urealnione zarówno opłaty śmieciowe jak i za wodę.
Przewodniczący Rady Z. Walczak zwrócił uwagę, że stawkę wylicza się na
podstawie złożonych deklaracji, a nie osób zameldowanych (różnica 1300 osób).
Burmistrz zwrócił uwagę, że nie ma osób do przeprowadzenia kontroli. Ponieważ
na tym stanowisku jest zatrudniona tylko jedna osoba i nie widzi możliwości
prowadzenia kontroli w tak szerokim zakresie. Kierownik Łaskarzewska
poinformowała radnych, ze już rozpoczęto działania tj. wysyłane są wezwania do
tych mieszkańców gdzie są rozbieżności w ilości osób zameldowanych do ilości
złożonych deklaracji. Radny Sebastian Zysk poruszył możliwość naliczać
odpłatność w innej formie wyliczając np. poprzez zużycie wody. Taka forma nie
znalazła uznania i radni w dalszym ciągu dyskutowali jak najbardziej rzetelnie
zrobić wyliczenie. Radny P. Karalus zaproponował aby przygotować ilość
deklaracji złożonych, ilość osób zameldowanych, a niezamieszkałych to co
obecnie jest weryfikowane i ilość osób, które nie uiszczają należności. To pozwoli
realnie wyliczyć stawkę za nieczystości stałe. Radna Danuta Rudnikowicz
przedstawiła stanowisko i podobnie wyraziła się Kierownik Łaskarzewska, że
obecny system wyliczania stawki za nieczystości stałe jest sprawiedliwy.
Ponieważ licząc od ilości zużytej wody karane byłyby osoby, które płacą za
zużytą wodę, a biorą codziennie prysznic, robią częste pranie mają płacić za
śmieci więcej niż te osoby, które mniej dbają o higienę. Przewodniczący poruszył
jeszcze inną kwestię, że w naszej gminie jest bardzo dużo miejsc pracy gdzie są
zatrudniane osoby z zewnątrz, z zagranicy i nie są zgłaszane w deklaracjach, lub
robią to tak, ze zgłasza mniej, a faktycznie przebywa w danym mieszkaniu więcej
osób. Należy poinformować o takich przypadkach. Radni szeroko dyskutowali o
tym, że na PSZOK przywożą osoby, które nie złożyli deklaracji, czy też nie
płacili za nieczystości stałe, a często były przywożone nieczystości z wystawek
np. 12 kosiarek do trawy. Powoli jest ten problem opanowywany ponieważ osoby
przywożące są sprawdzane w systemie. Burmistrz poruszył również sprawę
uczciwości właścicieli lokali, którzy wynajmują obcokrajowcom , a nie zawsze
zgłaszają. Problem jest też zauważalny jeżeli chodzi o plastiki. Ewidentnie są
podrzucane przez osoby, które przywożą z wystawki z Niemiec ponieważ wiemy
ile sami produkujemy, a widać jak pod domami gdzie mieszkają dwie osoby, a
wystawiają pięć worków plastików.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXII/235/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Waldemar Bednarski, Anna Dzienisz, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Zbigniew
Kruszyński, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Danuta Stackiewicz, Zbigniew
Walczak, Zbigniew Witkowski, Karolina Wujda, Sebastian Zysk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Maćko
NIEOBECNI (2)
Marcelina Słomkowska, Krzysztof Stefański

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień.
Projekt uchwały odczytała Kierownik ref. ZPiOŚ Maria Łaskarzewska

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXII/236/2022 w sprawie zwolnienia z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień.
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Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Waldemar Bednarski, Anna Dzienisz, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Zbigniew
Kruszyński, Elżbieta Maćko, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Danuta
Stackiewicz, Zbigniew Walczak, Zbigniew Witkowski, Karolina Wujda,
Sebastian Zysk
NIEOBECNI (2)
Marcelina Słomkowska, Krzysztof Stefański

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy Jasień.
Projekt uchwała odczytała Kierownik referatu Maria Łaskarzewska.
Przewodniczący Rady Zbigniew Walczak dodał, że obecne opłaty to niejako
urealnienie dotychczasowych opłat.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXII/237/2022 w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Jasień.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
2
Wyniki imienne:
13

ZA (12)
Waldemar Bednarski, Anna Dzienisz, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Elżbieta
Maćko, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Danuta Stackiewicz, Zbigniew
Walczak, Zbigniew Witkowski, Karolina Wujda, Sebastian Zysk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zbigniew Kruszyński
NIEOBECNI (2)
Marcelina Słomkowska, Krzysztof Stefański

15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy Jasień.
Radna D. Rudnikowicz zwróciła się z zapytaniem kto odpowiada za uszkodzony
pomnik, który został uszkodzony w wyniku zawalenia drzewa. Gmina posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Cmentarz jest terenem gminnym,
gmina ma ubezpieczone swoje tereny ale ubezpieczyciel może udowodnić, że
szkoda nie jest po stronie gminy. Burmistrz dodał, że ludzie na cmentarzach robią
co chcą, nie można sadzić tuj, a sadzą, robią wokół pomników trotuary, a płacą
tylko za teren po obrysie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXII/238/2022 w sprawie regulaminu korzystania z
cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Jasień.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
2
Wyniki imienne:
ZA (13)
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Waldemar Bednarski, Anna Dzienisz, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Zbigniew
Kruszyński, Elżbieta Maćko, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Danuta
Stackiewicz, Zbigniew Walczak, Zbigniew Witkowski, Karolina Wujda,
Sebastian Zysk
NIEOBECNI (2)
Marcelina Słomkowska, Krzysztof Stefański

16. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Walczak przedstawił 1 pismo w sprawie
wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach zawodowych. Wynika to z
obowiązku poinformowania Rady.
2. pismo, które wpłynęło do Burmistrza do wiadomości Rady Miejskiej
wystosowane przez mieszkańca Budziechowa z ul. Ogrodowej w sprawie budowy
drogi na wspomnianej ulicy. Burmistrz odniósł się do złożonego pisma. Ulica, o
której mówi mieszkaniec będą budowane następne domy czyli ma być budowa
nowa droga po której będą jeździć samochody z materiałami budowlanymi. W
gminie jest wiele więcej dróg gruntowych, które również powinny być zrobione.
Będą przygotowywane projekty, które będą składane na różne programy na
dofinansowanie.
Radny Z. Kruszyński temat na czasie to jest zagrożenia w czasie wichur. Radny
zaproponował aby dendrolog sprawdził, które drzewa należy usunąć z powodu
zagrożenia. Tam gdzie są inwestycje to stare drzewa są wycinane ale nasadzenia
są drzew szczepionych na samej ul. I Armii posadzono 30 drzew, które w tym
roku powinny kwitnąć.
Radny S. Zysk poruszył temat ulicy Budowlanych, która była gruntownie
remontowana, a w chwili obecnej wygląda jak wygląda i szkoda wkładać
dalszych środków. Burmistrz jest innego zdania ponieważ przy modernizacji ul.
Okrzei udałoby się skanalizować ul. Budowlanych, co pozwoliłoby na dalsze
działania ponieważ podbudowa jest już zrobiona i można by wykonać dywanik
asfaltowy.
Radny Z. Witkowski nawiązał do ul. Ogrodowej w Budziechowie, gdzie
wcześniej doprowadzano sieć wodociągową, gdzie zostały przerwane rury
drenarskie i ma to wpływ na tę drogę. Ale ktoś pozwolił prowadzić tę inwestycję
i należałoby poprawić. Radny ma pewną propozycję z wykorzystaniem funduszy
sołeckich. Burmistrz zawsze będzie współdziałał jeżeli będzie zrozumienie i
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włączenie funduszu sołeckiego. Osobiście nie chce ingerować w te fundusze ale
nie może być tak , że na integrację przeznacza się 6.000 zł, a we wsi ma wszystko
zrobić gmina.
17. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu.

Przewodniczący
Rada Miejska w Jasieniu

Przygotował(a): Małgorzata Dereń
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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