
UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2021 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834 ) oraz art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r.            o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 i 1648), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi                  
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż 
środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów o których mowa 
w art. 6 ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Urząd Gminy Łysomice Numer załącznika  
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
Tel. +48 566783222 
www.lysomice.pl 

Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Uchwała  numer XXXVIII/244/2021 “Podjęcie uchwały w sprawie 
pokrycia  części kosztów gospodarowania  odpadami komunalnymi  z 
dochodów własnych  niepochodzących z pobranej  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  - projekt uchwały Nr 
XXXVIII/244/2021” została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 14.12.2021 15:52:16 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Krzysztof Borowiec     BRAK 
2. Marcin Chojna       
3. Denis Dembek       
4. Kazimierz Kamiński       
5. Czesław Karasiewicz       
6. Tomasz Kęder       
7. Robert Kożuchowski       
8. Artur Lubomski       
9. Krystian Polak       

10. Roman Wojda       
11. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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