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Pilnujmy
swoich psów
W związku ze skargami mieszkańców na
wałęsające się psy, mające swoich właścicieli, przypominamy, że na właścicielach ciążą obowiązki.
Wynikają one z „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie Łubianka”.
Do obowiązków należy m.in. dozór nad psami, trzymanie ich na uwięzi lub w zagrodzie,
uniemożliwiającej wobodny ruch poza terenem właściciela. Ponadto pies, w jakikolwiek
sposób zagrażający otoczeniu, musi mieć kaganiec. Przypominamy też o systematycznych szczepieniach przeciw wściekliźnie.
Tadeusz Wierzbowski

Gospodarstwo Pomocnicze
informuje
Informujemy, że Zarządzeniem Nr 3/2010
z 15 stycznia 2010 roku wójta gminy Łubianka, Gospodarstwo Pomocnicze postawione zostało z dniem 1 marca 2010 roku
w stan likwidacji.
Podstawę prawną powyższego stanowią
przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241). Termin zakończenia likwidacji ustalony został na
dzień 30 kwietnia 2010 roku. W okresie likwidacji Gospodarstwo wykonywać będzie swoje dotychczasowe zadania, a po jej zakończeniu zadania Gospodarstwa przejmie UG Łubianka, który stanie się stroną w zawieranych
i obowiązujących umowach z dotychczasowymi kontrahentami.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że osoby posiadające zadłużenie
wobec Gospodarstwa z tytułu opłat za świadczone usługi komunalne (dostawa wody, od-

Kwiecień 2010

Zjazd delegatów
ze Spółki Wodnej
Odbyło się 8. Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance.
Spółkę utworzono w celu uporządkowania
stosunków wodnych w gminie. Jej celem jest
utrzymanie w sprawności istniejących urządzeń
melioracyjnych (konserwacja, modernizacja i
odbudowa). Dotychczasowe rezultaty działalności spółki pozwoliły przywrócić urządzenia do
pełnej sprawności oraz zbudować nowe.
Delegatom przedstawiono sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie
komisji rewizyjnej z kontroli gospodarki finanso-

biór ścieków, wywóz odpadów) powinny uregulować je w całości do 15 kwietnia. Osoby, które nie uregulują zaległości w tym terminie zostaną zgłoszone do Krajowego Rejestru Dłużników, co spowoduje liczne ograniczenia, m.in. wykluczenie z ubiegania się o
kredyt bankowy.
Gospodarstwo Pomocnicze przypomina
mieszkańcom Pigży i Leszcza, że zgodnie z
obowiązującym harmonogramem, pierwszy
wywóz odpadów w kwietniu nastąpi wyjątkowo w piątek 2-go kwietnia.
Informujemy, że w kwietniu na terenie gminy zostanie przeprowadzona zbiórka selektywnie gromadzonych odpadów z tworzyw
sztucznych. Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą
opróżniane zgodnie z harmonogramem:
28 kwietnia: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 29 kwietnia: Brąchnowo,
Biskupice, Warszewice; 30 kwietnia: Bierzgłowo, Łubianka (cała).

wej i urządzeń eksploatowanych przez spółkę.
W ciągu 8 lat działalności spółka realizowała
prace melioracyjne, opierając się na składkach
członkowskich oraz dotacjach marszałka i wojewody. Od 2002 roku składka wynosiła 1 zł
od hektara przeliczeniowego. Jednak ze względu na rosnące koszty utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej, w tym roku wynosi 2 zł.
Mamy nadzieję że przedstawione informacje o
spółce zainteresują mieszkańców gminy i zachęcą do nawiązania z nami kontaktu.

Stanisław Deruś

Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach oraz opakowań po innych, niż napoje, artykułach spożywczych.
Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia.
Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z
umową, do 15-go dnia następnego miesiąca.
Gminne Składowisko Odpadów jest czynne
w poniedziałki i środy od godz. 8.00 do 15.00
oraz w piątki od godz. 8.00 do 17.00. Ponadto
osoby dowożące odpady własnym transportem mogą dokonywać opłat za dostarczone
śmieci bezpośrednio na składowisku.
Kasa Gospodarstwa Pomocniczego jest
czynna we wtorki od godz. 8.45 do 16.00 a
w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 14.30.
Zbigniew Adamczyk

