








- A. Płaszczyk - dlaczego wykonawcą projektu jest osoba z Bielska?,
ponadto w przygotowaniu projektu winno włączyć się wysypisko śmieci oraz
przewoźnicy śmieci
- K. Ujma - należy dążyć, aby Plan był realizowany - wdrożyć go jak

najszybciej. Ustawić pojemniki do segregacji odpadów.
- Wójt - poinformował, że Cz.P.K. w Sobuczynie ma trudności finansowe i

Prezes podał się do dymisji.
- K.Ujma, A.Piaszczyk - może gmina przejmie wysypisko.

7) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Poczesnej.
-A.Piaszczyk:

1) dlaczego zmieniamy Statut GOPS-u.
2) uważa, że przyznawane środki dla klubów są w sposób niewłaściwy w

oparciu o ustawę o wolontariacie co nie jest czynione.
- Wójt - zmiany ustawowe spowodowały zupełnie nowe wymogi wobec

Ośrodka.
- Sekretarz Gminy - statut dla klubów jest opracowywany, jesteśmy w tym
temacie spóźnienie jest o około Vz roku.
Zaproponowała, aby z przedstawionego projektu uchwały wykreślić § 14,
a pozostałe ulegną przesunięciu.

8) Zarządzenie wyborów sołtysa w Michałowie.
- A.Piaszczyk - w nawiązaniu do wypowiedzi radnego St-wa Ziębacza z
posiedzenia w dniu 13 września br. pytał, czy zachodzi potrzeba wyboru
sołtysa w Bargłach po podziale sołectwa?
- Sekretarz Gminy - nie ma takiej potrzeby - odczytała wykładnię prawną w

tym temacie.
Radni przed sesją otrzymają opinię prawnika.

9) Zaopiniowanie wykazu nieruchomości do nabycia.
Wójt - jest potrzeba nabycia działek:

• w Bargłach - pod budowę przepompowni ścieków komunalnych.
• we Wrzosowej - pod poszerzenie ul. Fabrycznej.

Głos zabierali:
- H. Zbirek - wcześniej w Bargłach wskazano inną działkę, dlaczego taka

duża działka?
- A. Piaszczyk - w Bargłach teren placu strażackiego lepiej spełniałby

wymogi, gdyż jest niżej położony niż obecnie proponowana działka.
- Wójt - tak zostało ustalono, wynika to z mapy wysokościowej,

ponadto do działki musi być dojazd.
- A. Piaszczyk - należy temat przeanalizować, dlaczego tak duża działka

w Bargłach, rozważyć budowę przepompowni w innym miejscu - może
na terenie straży.

- Wójt będzie wyjaśniał tą sprawę.

10) Rozpatrzenie skarg:
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przekazał poszczególnym
komisjom rozpatrzenie skarg,
l tak:






