P R O T O K Ó Ł Nr II/10
z obrad II zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 6 grudnia 2010 roku
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1000-1145

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun- przewodniczący Rady Gminy
Ustawowy skład rady – 15 radnych.
W obradach uczestniczyli:
• radni Rady Gminy- lista obecności w załączeniu (100%),
• sołtysi – lista obecności w załączeniu,
• osoby imienne zaproszone – lista obecności w załączeniu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy organizacyjne :
a stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie porządku obrad,
c) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych
komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Platerów.
8. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
ustalenia
wysokości
diety
Przewodniczącemu Rady Gminy i radnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2010.
10.Odpowiedzi na, zapytania i interpelacje.
11.Zamknięcie obrad.

Podjęcie uchwały:
Lp.
1

Numer uchwały
II/3/06

2

II/4/06

3

II/5/06

4

II/6/06

Treść uchwały

Wnioskodawca
w sprawie powołania składów osobowych stałych
Wójt Gminy

komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przewodniczący
Platerów.
RG
w
sprawie
ustalenia
wysokości
diety
Wójt Gminy
Przewodniczącemu Rady Gminy i radnym.
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Wójt Gminy

Ad. p. 1
Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 10 00 otworzył obrady II
zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie.
Powitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów, którzy pierwszy raz
uczestniczą w obradach sesji kadencji 2010-2014 i gości zaproszonych.
Ad. p.2
Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono qvorum.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji.
Nie wniesiono propozycji zmian do porządku obrad sesji. Zaproponowany porządek
został przyjęty do realizacji.
Ustalono, że protokół z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy zostanie wyłożony
na sali obrad do wglądu, a jego przyjęcie nastąpi pod koniec obrad sesji
Ad. p. 3
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że w obradach I sesji rady gminy nie uczestniczył
radny z Okręgu Nr 2 p. Czmoch Andrzej. W związku z nieobecnością w/w radnego na I sesji,
Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej p. Danutę
Krykowską o wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego oraz odczytanie treści ślubowania,
które jest w obowiązku złożyć p. Czmoch Andrzej. Wywołany radny potwierdził treść
ślubowania słowem „ślubuję”.
Treść ślubowania stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.p.4
Przewodniczący obrad poinformował, że Państwowa Komisja Wyborcza
podała do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r a
w dniu 29 listopada 2010r. Obwieszczenie zostało opublikowane w Dz. U z dnia
29 listopada 2010 r. Nr 88, poz. 1030)
Poprosił Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej o zabranie głosu.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej P. Danuta Krykowska wręczyła
zaświadczenie stwierdzające wybór P. Jerzego Garuckiego na Wójta Gminy Platerów,
gratulując wyboru, życząc wytrwałości, pomyślności i realizacji planowanych zadań.
Przewodniczący obrad także dołączył się do życzeń.
Przewodniczący rady poprosił o powstanie. Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej odczytała treść ślubowania wójta (w zał. art. 29a ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym).
Wójt Gminy P. Jerzy Garucki potwierdził odczytaną rotę ślubowania słowem
„ślubuję” dodając „Tak mi dopomóż Bóg”.
Z chwilą złożenia ślubowania wobec rady objął on obowiązki Wójta Gminy Platerów.
Powiedział, że nie będzie szczędził sił i dołoży starań aby mieszkańcom w gminie żyło
się lepiej. Będzie rządził i gospodarował naszą gminą dla dobra całej społeczności
lokalnej. Dodał, że będzie to ciężka kadencja ponieważ gmina posiada znacznie mniej
środków w budżecie. Podkreślił, że liczy na dobra współpracę z radą i uwagi jeżeli
wystąpią jakieś niedociągnięcia w zarządzaniu gminą.
Ad. p. 5
Głos zabrali:
P. Klimaszewski F – radny z Kisielew, od 2-3 tygodni nie można się doprosić worków
na plastiki. Nie wiem kto zawiódł, jednak należy rozwiązać jak najszybciej ten
problem, żeby worki docierały do gospodarstw i selekcja odpadów miała miejsce.
P. Warczyk I. – radna z Ruskowa, poinformowała o zniszczeniu drogi w kierunku
cmentarza, poprosiła o remont tej drogi.
P. Chwedorczuk R – radny z Lipna, poinformował o brakach w oświetleniu ulicznym
na tzw. Popławce.
P. Michalak L. – radny z Myszkowic, zapytał z kim można zawrzeć umowę na odbiór
śmieci?
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P. Kowalczyk A. – radny z Mężenin, w miejscowości Mężenin, w miejscu gdzie się kończy
chodnik zalega lód na drodze, który może być przyczyna kolizji drogowych.
P. Raczuk D – radny z Puczyce, firma wykonująca kanalizację załamała przepustwjazd na podwórko, u p. Hraniuków w Puczycach.
P. Wróbel A. – sołtys z Ruskowa, odśnieżanie drogi powiatowej nie jest właściwie
wykonywane. Osoby odśnieżające kończą na pojedynczych miejscowościach,
zapominają o sąsiadującym z Ruskowem – Hruszewem.
Innych interpelacji nie wniesiono.
P. Kazun – poinformował, o możliwości składania interpelacji także na piśmie
zarówno do Wójta Gminy jak i Przewodniczącego Rady Gminy.
Ad. p. 6
Powołując się na statut Gminy Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
zapisy dot. funkcjonowania stałych komisji Rady Gminy. Zapoznał z proponowanym
przedmiotem działań poszczególnych stałych komisji RG (wskazanych w statucie
gminy), w materiałach przekazanych radnym.
Radni zadeklarowali chęć pracy w poszczególnych stałych komisjach Rady Gminy.
Projekt uchwały Nr II/3/10 w sprawie powołania składów osobowych stałych
komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań został odczytany przez P. Kazun
Dariusza.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych . „Za” projektem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
O godz. 1100 została ogłoszona 10 minutowa przerwa w obradach.
O godz. 1110 wznowiono obrady sesji.
Ad.p.7
P. Warczyk I. – radna z Ruskowa, poprosiła o opinie Wójta w sprawie
dotychczasowego wynagrodzenia.
Wójt Gminy P. Jerzy Garucki stwierdził, że wysokość dotychczasowego
wynagrodzenia zadawala go.
P. Iwaniuk L.– radny z Hruszniew, podkreślił, że skoro Wójt podwyżki nie chce,
więc rada powinna zaakceptować proponowane w uchwale stawki.
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Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Platerów
odczytał P. Dariusz Kazun – przewodniczący obrad.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało
15 radnych.
Podjęta jednogłośnie uchwała Nr II/4/10 stanowi załącznik do niniejszego
protokółu.
Ad.p.8
Przewodnictwo obrad w realizacji pkt. 8 uchwalonego porządku obrad sesji
przejął wiceprzewodniczący P. Iwaniuk Lucjan.
P. Kazun D. – opuścił sale obrad.
DIETA PRZEWODNICĄCEMU RG
P. Klimaszewski F – zgłosił
wniosek o ustalenie miesięcznej diety dla
przewodniczącego RG na poziomie diety w poprzedniej kadencji tj. 600 zł.
P. Kowalczyk A. – zaproponował ustalenie diety w wysokości 1000 zł miesięcznie.
P. Lewczuk A. – poparł propozycje p. Klimaszewskiego. Podkreślił, że rada powinna
oszczędzać, jeżeli chce żeby coś się w gminie działo, dlatego też należało by zacząć
oszczędzać od siebie. Wyjaśnił, że Przewodniczący RG jest pasjonatem, regionalistą i
lubi to co robi, więc czy jego dieta będzie wynosiła 600 zł czy 1000 zł to w jego pracy
i tak nic się nie zmieni.
P. Warczyk I. – radna z Ruskowa, także poparła propozycje przedmówcy o
pozostawieniu diety na dotychczasowym poziomie.
Innych wniosków nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem
p. Klimaszewskiego czyli stałą dietą miesięczną w kwocie 600 zł. W głosowaniu
wzięło udział 14 radnych. „Za” przedstawioną propozycją głosowało 11 radnych,
1 radny głosował „przeciwko”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Większością ustalono miesięczną dietę Przewodniczącemu Rady Gminy w wysokości
600 zł.
P. Kazun powrócił na salę obrad sesji.
DIETA WICEPRZEWODNICZACEGO RADY GMINY
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RG – p. Dariusz Kazun.
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Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy zaproponowano miesięczną dietę w
wysokości 50% diety przewodniczącego rady gminy. Innych propozycji nie
niesiono.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za”
przedstawioną propozycją głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
DIETY POZOSTAŁYM RADNYM
Kontynuując P. Kowalczyk A. – zaproponował ustalenie diety radnym w wysokości
40 zł za posiedzenie, natomiast za przewodnictwo w komisji 60 zł.
P. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zaproponował pozostawienie wysokości diet na
dotychczasowym poziomie.
Propozycję p. Lewczuka poparł p. Klimaszewski F., radny z Kisielew.
Innych propozycji nie wniesiono. Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem p.
Kowalczyk A. i stawkami diet 40zł za posiedzenie rady oraz 60 zł za przewodnictwo
w komisji. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 1 radny glosował „za”
wnioskiem, 11 radnych głosowało „przeciwko”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Wniosek p. Kowalczyk A. został odrzucony większością głosów.
W związku z brakiem akceptacji pierwszego wniosku przyjęto wniosek drugi
mówiący o pozostawieniu stawek diet radnym na poziomie niezmienionym czyli za
udział w pracach rady stawkę 100 zł, oraz stawkę 120 zł za przewodnictwo w komisji.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr II/5/10 w sprawie ustalenie
diety Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu Rady gminy i radnym.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 13 radnych głosowało „za” uchwałą, 1 radny
glosował „przeciwko”, także 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta.
Ad. p. 9
Propozycje dokonania zmian w budżecie gminy zostały przedstawione przez P.
skarbnik – Bożenę Bartoszewską. Zmiany dotyczyły przesunięć pomiędzy działami, i
paragrafami budżetowymi.
Do przedstawionymi propozycji zmian w budżecie uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały Nr II/6/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
został odczytany przez przewodniczącego obrad P. Kazun Dariusza.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. ”Za” podjęciem uchwały glosowało 15
radnych.
Podjęta jednogłośnie uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
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Ad. p. 10

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje udzielił P. Jerzy Garucki
– Wójt Gminy:
- droga w Ruskowie, osoba która uszkodziła drogę będzie musiała naprawić jej stan.
Gmina zainterweniuje w tej sprawie.
- worki do segregacji plastiku, rozwożone są przez zakład komunalny, a także są
dostępne w biurze GZK,
- lampy w Lipnie, zakład energetyczny zostanie o tym poinformowany,
- przepust p. Hraniuków, sprawa zostanie przekazane firmie zakładającej kanalizację
i przepust zostanie naprawiony,
- odśnieżanie dróg powiatowych, zainterweniuje w tej sprawie do powiatu
Przewodniczący obrad poinformował o proponowanych terminach komisji
radny gminy , które prawdopodobnie odbędą się 28 i 29 grudnia. Głównym tematem
porządku posiedzenia będzie ukonstytuowanie się poszczególnych stałych komisji
oraz wypracowanie planu pracy komisji na rok 2011.
Ponadto ustalono termin kolejnej III sesji Rady Gminy na dzień 30 grudnia
2010r.
Przewodniczący także zwrócił uwagę na konieczność złożenia przez radnych
oświadczeń majątkowych w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania przez radnych.
Ad. p. 11
Do wyłożonego protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy uwag nie
wniesiono.
Protokół został przyjęty.
Na koniec przewodniczący obrad złożył wszystkim życzenia świąteczne, do
życzeń Przewodniczącego RG dołączył Wójt.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad II zwyczajnej sesji Rady Gminy
przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun zamknął obrady sesji o godz. 1145.
Na tym protokół zakończono.
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Protokołowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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