W dniu 3 października 2012r. odbyło się ostatnie w tym roku kwartalne spotkanie Pana Józefa
Rysaka Wójta Gminy oraz Pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy z sołtysami
gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W temacie bezpieczeństwa publicznego głos zabrał Pan
Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach. Komendant poinformował, że
w okresie minionych 3 miesięcy odnotowano 10 przestępstw w tym kradzieże mienia,
kradzieże z włamaniem, kradzież warzyw, kradzież złomu, funkcjonariusze założyli 4
niebieskie karty, 6 wniosków skierowano na drogę postępowania sądowego. Dzięki
skutecznej pracy funkcjonariuszy została zatrzymana grupa mężczyzn dokonujących
kradzieży złomu, zatrzymano również sprawcę gwałtu, pomimo podjętych czynności nie
udało się ustalić sprawców dokonujących niszczenia wiat przystankowych. W związku ze
zbliżającym się świętem zmarłych Pan Komendant zapewnił o wzmożonych patrolach policji
przed świętami jak również w dniu święta zmarłych.
W zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku głos zabrał Pan
Grzegorz Gruszczak, który w zastępstwie Pana Makowskiego strażnika gminnego zwrócił
uwagę na konieczność wywozu nieczystości z posesji, i utrzymania porządku podczas
wykonywania prac polowych na drogach gminnych. Pan Tomasz Buczek poinformował, że
od połowy miesiąca października wspólnie z funkcjonariuszami policji i strażnikiem
rozpocznie się kolejny etap kontroli wywozu nieczystości stałych i ciekłych.
Następnie podsumowano V Małopolskie Święto Warzyw w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.
Pan Józef Rysak Wójt Gminy złożył podziękowania i wyraził słowa uznania dla organizacji
święta w tym roku realizowanego pod przewodnictwem Pani Joanny Murek Dyrektora
Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Pani Joanna Murek wspomagając
się informacjami na temat naszego święta przedstawionymi w Kronice Krakowskiej a także
krótkim filmem omówiła pokrótce najważniejsze punkty święta. Następnie Pani Joanna
Murek złożyła podziękowania osobom wspierającym ją w organizacji święta: sołtysom,
radnym, Kołom Gospodyń Wiejskich, orkiestrze Hejnał z Igołomi, Panu Tomaszowi Migdał,
pracownikom Urzędu.
Pan J. Rysak przedstawił informację na temat zmian wynikających z nowej tzw.„ustawy
śmieciowej” która zacznie obowiązywać od dnia 1.07.2013r. Ustawa śmieciowa wprowadza
obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych. Do końca bieżącego roku Rada Gminy podejmie szereg uchwał w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi między innymi uchwali regulamin utrzymania porządku i
czystości a także określi stawki opłat za wywóz nieczystości. Stawki mogą zostać określone
w oparciu o ilość osób zamieszkujących budynek, powierzchnię użytkową budynku, 1m 3
zużytej wody. Ponadto do zadań gminy będzie należało wybranie w drodze przetargu firmy
która będzie świadczyła usługi na rzecz mieszkańców. Szczegółowe informacje na temat
nowych zasad gospodarki śmieciowej zostaną przekazane mieszkańcom na zebraniach
wiejskich w roku 2012.
Na zakończenie posiedzenia poinformowano o wprowadzeniu przez gminę nowoczesnego
systemu do komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem serwisu www.wiem.co. Każdy
mieszkaniec gminy może mieć dostęp do ważnych informacji takich jak: informacja o
zagrożeniach meteorologicznych: silny wiatr, grad, intensywne opady deszczu, awariach w
dostawie prądu gazu utrudnieniach w ruchu itp. przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów
komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, facebook). Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne
wystarczy tylko dokonać rejestracji i pobrać darmową aplikację serwisu wiem.co.
Na tym posiedzenie zakończono.

