Protokół Nr XIV.2019
z obrad XIV sesji Rady Gminy Baruchowo
dnia 12 grudnia 2019 r.
W dniu 12 grudnia 2019 r. w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym odbyły się obrady XIV sesji
Rady Gminy Baruchowo.
W trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) sesję zwołał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław
Komorek.

Do pkt 1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Baruchowo.
O godzinie 11.00 otwarcia XIV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo Pan
Jarosław Komorek.
Przewodniczący Rady powitał Wójta Gminy Pana Stanisława Sadowskiego, Zastępcę Wójta
Pana Krzysztofa Grudzińskiego, Sekretarz Gminy Panią Joannę Gawłowską, Skarbnik Gminy
Panią Mariolę Kurdubską, radnych i sołtysów gminy Baruchowo oraz zaproszonych gości.
Wśród zaproszonych gości, obecni na obradach byli: proboszcz parafii Kłotno ks. Ryszard
Pospieszyński, proboszcz parafii Skrzynki ks. Włodzimierz Lewandowski, radny Powiatu
Włocławskiego Pan Roman Tomaszewski, Pani Teresa Pawlak, prezes Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Pan Marcin Majewski, prezes Stowarzyszenia dla
Pokoleń "Rodzina" Pan Sławomir Terpiński, dyrektor DPS w Kurowie Pani Małgorzata
Smolińska, przewodnicząca Klubu Seniora w Czarnem Pani Teresa Kruczyńska,
przewodnicząca

Klubu

Kobiet

Kreatywnych

w

Czarnem

Pani

Urszula

Musiał,

przewodniczące kół gospodyń wiejskich, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy:
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie Pani Zofia Stasiak,
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie Pani Danuta Albińska, kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie Pani Zofia Rempalska,
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem Pani Monika Kijek, dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
ochotniczych straży pożarnych.

Pan Tomasz Pawlicki, a także prezesi i naczelnicy

Do pkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne
w podejmowaniu uchwał.

Radni nieobecni podczas sesji: Pani Maria Krajewska, Pani

Grażyna Jędrzejczak, Pan Teodor Zieliński.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do pkt 3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.99.2019 w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Baruchowo na rok 2020.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.100.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2020-2031.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.101.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.102.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia

gminnego

programu

profilaktyki

i rozwiązywania

problemów

alkoholowych na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.103.2019w sprawie uchwalenia gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.104.2019 w sprawie uchwalenia gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.105.2019 w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.106.2019 w sprawie określenia metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.107.2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
położonych na terenie Gminy Baruchowo.
14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.108.2019 w sprawie określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej

przez właścicieli

nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo.
15. Przyjęcie informacji kierowników jednostek organizacyjnych gminy Baruchowo
o stanie realizacji zadań za rok 2019.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baruchowie;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Baruchowie;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie;
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem;
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie;
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Baruchowie.
16. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
17. Zakończenie obrad.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem
porządku obrad.
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad XIV sesji (za – 12 głosów,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów).
Raport imienny głosowania nad przyjęciem porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIII sesji Rady Gminy Baruchowo
był do wglądu w sekretariacie Urzędu, a także wyłożony bezpośrednio przed obradami.
Następnie, Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie uwag i pytań do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i opowiedzieli się za jego nieodczytywaniem.
Następnie,

Przewodniczący

przeprowadził

głosowanie

Nr XIII.2019 z obrad XIII sesji Rady Gminy Baruchowo.

nad

przyjęciem

Protokołu

Za przyjęciem Protokołu Nr XIII.2019 było 12 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
głosów. Raport imienny głosowania nad przyjęciem Protokołu Nr XIII.2019 z obrad XIII sesji
Rady Gminy Baruchowo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.99.2019 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Baruchowo na rok 2020.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr XIV.99.2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2020.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Mariola Kurdubska.
Z zapytaniami do projektu uchwały zwrócił się radny Pan Robert Kwaśniewski. Pytania
dotyczyły finansów, ile pożyczek i kredytów gmina będzie musiała spłacić w 2020 roku,
zadań inwestycyjnych, czy gmina będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne oraz projektu
budżetu w kwestii ofert w sprawie gospodarki odpadami.
W odpowiedzi, Skarbnik Gminy Pani Mariola Kurdubska wyjaśniła, że projekt budżetu
należy złożyć do 15 listopada, a otwarcie ofert było dwa dni przed sesją i gmina nie była
w stanie przewidzieć kwot jakie mogą być zaplanowane w budżecie. Planowanie było na
podstawie przewidzianych dochodów i wydatków obecnego roku i w trakcie roku następnego
będzie najprawdopodobniej nowelizacja budżetu. Natomiast jeśli chodzi o finanse gminy
wszystkie dochody i wydatki szczegółowo zostały opisane w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Aktualnie gmina posiada płynność finansową, a w 2020 roku planowana kwota
spłaty kredytu i pożyczek wynosi 676 856 zł.
Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński poinformował także, że w kwestii zadań
inwestycyjnych gmina ma zaplanowane dochody własne jak również czeka na ogłoszenie
konkursu na gospodarkę wodno-ściekową.
Następnie, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem uchwały nr XIV.99.2019.
Uchwała Nr XIV.99.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2020
została przyjęta jednogłośnie (za – 12 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głos) i stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr XIV.99.2019 stanowi załącznik nr 7
do protokołu.

Ad. 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.100.2019 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2020-2031.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr XIV.100.2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 20202031.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Mariola Kurdubska.
Następnie,

Przewodniczący

przystąpił

do

głosowania

nad

projektem

uchwały

nr XIV.100.2019.
Uchwała Nr XIV.100.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Baruchowo na lata 2020-2031 została przyjęta (za – 11 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się –
1 głos) i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr XIV.100.2019 stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.101.2019 zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr XIV.101.2019
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Mariola Kurdubska.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem
uchwały nr XIV.101.2019.
Uchwała Nr XIV.101.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Baruchowo na rok 2019 została przyjęta jednogłośnie (za – 12 głosów, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0 głos) i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr XIV.101.2019 stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.102.2019 zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2019.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr XIV.102.2019
zmieniającej

uchwałę

w sprawie

uchwalenia

gminnego

i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019.
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Pani Joanna Gawłowska.

programu

profilaktyki

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem
uchwały nr XIV.102.2019.
Uchwała Nr XIV.102.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 została przyjęta
jednogłośnie (za – 12 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głos) i stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr XIV.102.2019 stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.103.2019 w sprawie uchwalenia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok
2020.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr XIV.103.2019
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2020.
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Pani Joanna Gawłowska.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem
uchwały nr XIV.103.2019.
Uchwała Nr XIV.103.2019 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie (za – 12
głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głos) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr XIV.103.2019 stanowi załącznik
nr 15 do protokołu.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.104.2019 w sprawie uchwalenia
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr XIV.104.2019
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Pani Joanna Gawłowska.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem
uchwały nr XIV.104.2019.
Uchwała Nr XIV.104.2019 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie (za – 12 głosów, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0 głos) i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr XIV.104.2019 stanowi załącznik
nr 17 do protokołu.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.105.2019 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały
nr XIV.105.2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami.
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński.
Z zapytaniem do projektu uchwały zwrócił się sołtys Pan Ryszard Okoniewski. Pytanie
dotyczyło deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie
będzie można je składać.
W odpowiedzi, Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński wyjaśnił, że deklaracje można
składać osobiście w Urzędzie Gminy jak również można wysłać pocztą tradycyjną lub
elektroniczną.
Następnie,

Przewodniczący

przystąpił

do

głosowania

nad

projektem

uchwały

nr XIV.105.2019.
Uchwała Nr XIV.105.2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami została przyjęta jednogłośnie (za – 12 głosów, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0 głos) i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr XIV.105.2019 stanowi załącznik
nr 19 do protokołu.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.106.2019 w sprawie określenia
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr XIV.106.2019
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński.
Z zapytaniem do projektu uchwały zwrócił się radny Pan Jan Dybowski. Pytanie dotyczyło
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, czy można je ograniczyć.

W odpowiedzi, Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński wyjaśnił, że wcześniej zgłaszano
aby zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów komunalnych i dlatego podjęto taką decyzję.
Głos zabrał radny Pan Zdzisław Ostrowski. Pytanie dotyczyło stawek w innych gminach,
w jakich graniach się kształtują.
W odpowiedzi, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Pan
Marcin Majewski poinformował, że stawki są w granicach od 18 do 25 zł.
W wyniku iż, radnym trudno było podjąć decyzję w związku ze wzrostem opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo Pan Jarosław Komorek
zaproponował zagłosowanie nad wnioskiem o przyjęciu stawki w wysokości 19 zł za odbiór
odpadami komunalnymi.
W związku z tym za przyjęciem wniosku były 4 głosy, przeciw – 1, wstrzymało się – 7
głosów. Raport imienny głosowania nad przyjęciem wniosku stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
Następnie,

Przewodniczący

przystąpił

do

głosowania

nad

projektem

uchwały

nr XIV.106.2019.
Uchwała Nr XIV.106.2019 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
ustalenia wysokości tej opłaty została przyjęta (za – 9 głosów, przeciw – 1, wstrzymało się –
2 głosy) i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr XIV.106.2019 stanowi załącznik
nr 22 do protokołu.
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.107.2019 w sprawie ustalenia
ryczałtowej

stawki

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

dla

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, położonych na terenie Gminy Baruchowo.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały
nr XIV.107.2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Baruchowo.
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński.

Następnie,

Przewodniczący

przystąpił

do

głosowania

nad

projektem

uchwały

nr XIV.107.2019.
Uchwała Nr XIV.107.2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych

nieruchomości

wykorzystywanych

na

cele

rekreacyjno-wypoczynkowe,

wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Baruchowo
została przyjęta jednogłośnie (za – 12 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głos) i stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr XIV.107.2019 stanowi załącznik
nr 24 do protokołu.
Ad. 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XIV.108.2019 w sprawie określenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej

przez

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr XIV.108.2019
w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy
Baruchowo.
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem
uchwały nr XIV.108.2019.
Uchwała Nr XIV.108.2019 w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ponoszonej

przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

położonych na terenie Gminy Baruchowo została przyjęta jednogłośnie (za – 12 głosów,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głos) i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr XIV.108.2019 stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
Ad. 15. Przyjęcie informacji kierowników jednostek organizacyjnych gminy
Baruchowo o stanie realizacji zadań za rok 2019:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baruchowie:
Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego złożył dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie Pan Tomasz Pawlicki.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Baruchowie:
Sprawozdanie złożyła kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Danuta Albińska.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie:
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie złożyła
kierownik Pani Zofia Stasiak.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem:
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem złożyła
kierownik Pani Monika Kijek.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
5) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie:
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
złożyła Pani Zofia Rempalska.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
6) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Baruchowie:
Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa złożył prezes zarządu Pan Marcin Majewski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ad. 16. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
Radny Pan Robert Kwaśniewski zgłosił wniosek o zorganizowanie szkolenia dla radnych.
Sołtys Pan Ryszard Okoniewski zwrócił się z zapytaniem ile procent mieszkańców
nie zapłaciło za odpady komunalne.
W odpowiedzi, Skarbnik Gminy Pani Mariola Kurdubska poinformowała, że mieszkańcy nie
wpłacili ponad 30 000 zł.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek oraz Wójt Gminy Pan
Stanisław Sadowski złożyli wszystkim obecnym życzenia na nadchodzące święta Bożego
Narodzenia oraz Nowy Rok.

Ad. 17. Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek
zakończył obrady wypowiadając słowa: ,,Zamykam obrady XIV sesji Rady Gminy
Baruchowo”.
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