P R O T O K Ó Ł NR XVII/20
Z OBRAD XVII SESJI ZWYCZAJNEJ
RADY GMINY PŁASKA
Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R.
Obrady XVII zwyczajnej sesji, która odbyła się w trybie zdalnym, otworzył o godz.
11:06 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wasilewski (obrady sesji zdalnej odbyły
się w sali konferencyjnej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej).
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Wasilewski powitał Wójta Gminy
Płaska – Wiesława Gołaszewskiego oraz Radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (nieobecni - A. Polkowska, D. Kuźnicka, P. Wydra), co
wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, iż głosowanie odbędzie się
imiennie, ze względu na prowadzenie sesji w trybie zdalnym.

Ad.2.
Następnie Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad sesji, który przedstawiał
się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata
2020 – 2034.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2020 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag i w wyniku głosowania został jednomyślnie
12 głosami “za” zatwierdzony, po czym przystąpiono do jego realizacji.

Ad.3.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag i został on przyjęty
bez czytania 12 głosami “za”.

Ad. 4 i 5.
- Radna Aneta Tarasiewicz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym przekazywania
mieszkańcom informacji o zmianach w systemie gospodarki odpadami.

Wójt Gminy poinformował, iż przed świętami ukazał się artykuł w gazecie Głos
Płaskiej dotyczący zmian w systemie gospodarki odpadami. Informacja zostanie, również
zamieszczona na stronie Gminy Płaska. Nadmienił także, iż nie należy składać nowych
deklaracji, ponieważ zmianie uległa tylko stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Deklaracje należy złożyć, tylko jeśli nastąpiła zmiana liczby osób w
gospodarstwie. Na początku stycznia nastąpi wydruk etykiet z indywidualnym kodem.
Etykiety wraz z informacją zostaną przekazane do połowy stycznia przez pracowników
Urzędu Gminy. Otrzymane etykiety z kodami należy naklejać w sposób widoczny na workach
każdorazowo, w miejscu poniżej wiązania oraz na pojemnikach jednorazowo w jego górnej
części. Firma MPO również przygotowuje się do odbioru odpadów. Ze względów
technicznych w miesiącu styczniu odbiór odpadów nastąpi bez naklejania etykiet z kodem.
Od miesiąca lutego pojemniki czy worki bez oznaczenia nie będą odbierane.
- Radna Aneta Tarasiewicz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym naboru wniosków na
montaż instalacji fotowoltaicznych oraz solarów.
Wójt Gminy poinformował, iż został złożony projekt na montaż instalacji
fotowoltaicznych. Bierze w nim udział 40 osób. Jesteśmy na etapie oczekiwania na wyniki
naboru, które zostały przesunięte na miesiąc grudzień. Spodziewamy się informacji w dniu
jutrzejszym, tj. 31.12.2020 r. Na chwilę obecną nie ma ogłoszonych naborów na montaż
instalacji fotowoltaicznych oraz solarów.
- Radny Grzegorz Demski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przynależności etykiet do
oznaczania worków i pojemników na odpady.
Wójt Gminy poinformował, iż kody na etykiecie są indywidualne, czyli przypisane do
każdej nieruchomości. Nie należy więc ich pożyczać, ani wymieniać z innymi osobami, gdyż
odebrane odpady, po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi etykiety
umieszczonej na worku.
- Radny Grzegorz Demski zwrócił się również z zapytaniem dotyczącym śmieci
podrzuconych.
Wójt Gminy poinformował, iż należy zgłosić fakt podrzucenia śmieci. Sprawa
zostanie wyjaśniona, a śmieci odebrane przez MPO na podstawie odrębnego systemu odbioru
tego typu odpadów.

Ad. 6.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień w zakresie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2020 – 2034. Zmiana WPF związana jest z
uaktualnieniem dokumentu oraz dostosowaniem do ostatnich zmian w budżecie. W związku z
pandemią projekty realizowane z Białorusią zostały przesunięte na następny rok. Zaznaczył
także, iż raty kredytów w 2021 roku są wysokie, aczkolwiek w kolejnych latach spadają i od
2028 roku wynoszą tylko 100 tys. zł. Zachowane zostają wszystkie wskaźniki wynikające ze
spłaty zobowiązań na cały okres obowiązywania WPF do 2034 roku.
W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2020 – 2034, po
czym przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVII/148/20 została podjęta 11 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymuję się” (M. Juszkiewicz).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy Płaska na 2020 rok, informując radnych, że zmiany dotyczą zwiększenia o
kwotę 17 114 zł oraz na zmniejszeniu o kwotę 58 265 zł w planie dochodów, zwiększenia o
kwotę 6 614 zł oraz na zmniejszeniu o kwotę 47 465 zł w planie wydatków. Budżet po dokonanych
zmianach wynosi: dochody 13 789 186 zł, w tym bieżące w wysokości 13 267 186 zł oraz
majątkowe w wysokości 522 000,00 zł. Wydatki ogółem 13 299 247 zł, w tym: bieżące w
wysokości 12 685 197 zł oraz majątkowe w wysokości 614 050,00 zł. Nadwyżka budżetu w
wysokości 489 939,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. W 2020 roku nie były
zaciągane kredyty, ani pożyczka przejściowa na utrzymanie płynności finansowej.
Wykonanie budżetu w tym roku jest prawidłowe. Budżet na 2021 rok będzie przyjmowany na
sesji w miesiącu styczniu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy Płaska na 2020 r., po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała
XVII/149/20 została podjęta 11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymuję się” (M. Juszkiewicz).
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
W ramach punktu "wolne wnioski" poruszono następujące sprawy:
- Wójt Gminy poinformował, iż Polska otrzymała już pierwsze szczepionki przeciw COVID19. W najbliższym czasie planowane są dla osób chętnych dobrowolne szczepienia przeciw
COVID-19. Szczepienia będą wykonywane w szpitalach oraz Przychodniach POZ, po
przeprowadzonym wywiadzie lekarskim. Ze względu na bardzo niską temperaturę
przechowywania szczepionki oraz krótką trwałość po dostarczeniu do punktu szczepień,
należy ustalić plan szczepień. Na terenie gminy zostaną sporządzone listy osób wyrażających
chęć dobrowolnego zaszczepienia się przeciw COVID-19. Zainteresowani będą mogli
wpisywać się na listy w poszczególnych sołectwach, rejestrować przez internet lub
bezpośrednio w Przychodni. Osoby, które nie będą w stanie dojechać do Przychodni powinny
uwzględnić ten fakt wpisując się na listę szczepień. Transport tych osób, czy szczepienia na
miejscu będą ustalane indywidualnie.
Na koniec Wójt Gminy oraz Wiceprzewodniczący Rady złożyli życzenia w związku z
trwającymi Świętami Bożego Narodzenia oraz zbliżającym się Nowym Rokiem.

Ad. 9.
Wobec zrealizowania porządku obrad i braku dalszych głosów Wiceprzewodniczący
Rady Gminy – Tadeusz Wasilewski o godzinie 11:46 zamknął obrady XVII zwyczajnej sesji
Rady Gminy Płaska.

Protokołowała:
Monika Brzostowska

