TRWAJĄ PRACE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W WIELGOMŁYNACH
W miesiącu październiku rozpoczęły się
prace polegające na dostawie i montażu
ogrodzenia panelowego ocynkowanego
w kolorze zielonym na terenie Publicznego
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Wielgomłynach oraz kompleksu sportowego
od strony ul. Radomszczańskiej oraz od strony
działek poduchownych. Wykonawcą robót
wyłonioną w drodze przetargu jest firma
MET-PRIM Sp. z o.o. z Radomska.
Wraz z Zakładem Komunalnym
z Wielgomłyn zostały wykonane roboty
ziemne, wycinka drzew, krzewów i regulacja
gałęzi w pasie ogrodzenia. W następnym etapie
wykonawca dostarczy ogrodzenie i zamontuje
je na długości 300m, wraz z ogrodzeniem
zostaną zamontowane dwie bramy przesuwne
- każda o długości 6m oraz trzy furtki
o wymiarach 1,20m. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie 35.150zł. Równocześnie
z wykonywanymi pracami przygotowywany
jest teren pod ogrodzenie o długości około
400m od strony południowej i wschodniej
boiska szkolnego.

UPOMNIENIA ZA BRAK OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z bardzo wysoką liczbą gospodarstw domowych zalegających z opłatami za wywóz nieczystości komunalnych
Gmina Wielgomłyny informuje, iż opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest pobierana
w trybie ordynacji podatkowej, zatem samorząd jest zobowiązany do wszczęcia odpowiedniej procedury windykacyjnej, a po niej
egzekucyjnej w przypadku nieodnotowania wpłaty na konto.
W związku z powyższym do właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi wysyłane są UPOMNIENIA do uregulowania niezapłaconej należności wraz z dodatkowymi obciążeniami
w postaci kosztów upomnienia 11,60 zł oraz odsetkami jak za zwłokę od zaległości podatkowych.
Na dzień 30.07.2015 roku Gmina Wielgomłyny nie odnotowała wpłat z tytułu wywozu nieczystości komunalnych
w wysokości łącznie 51.663,50 zł (za rok 2015 31.825,40zł, zaległości z lat ubiegłych w kwocie 19.838.10) w związku
z powyższym zostało wystosowanych 27 upomnień płatnych i 36 bezpłatnych przypomnień o płatności .

Zaległość należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania upomnienia.
W sytuacji nieuiszczenia w/w należności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, w celu przymusowego
ściągnięcia należności przez Komornika Skarbowego co spowoduje dodatkowym obciążeniem kosztami egzekucji.

W miesiącu listopadzie zostaną skierowane do Urzędu Skarbowego pierwsze tytuły wykonawcze.
Jeżeli sytuacja nieuiszczania opłat za wywóz odpadów będzie utrzymywać się na dotychczasowym poziomie Gmina zmuszona
będzie zwiększyć opłaty za wywóz nieczystości komunalnych.

