
P R O T O K Ó Ł   Nr  IX/2011

z obrad IX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 29 kwietnia 2011 roku

w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1000-1205

Obradom przewodniczył  P. Dariusz Kazun - przewodniczący Rady Gminy

Ustawowy skład rady – 15 radnych.
W obradach uczestniczyli:

• radni Rady Gminy- lista obecności w załączeniu (93,3%),
• 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. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji do niepublicznych szkół i 

placówek  działających  na  terenie  Gminy  Platerów  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej 

opieki.

8.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  rozpatrzenia  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa  w 

uchwale  Rady Gminy  w Platerowie  Nr  VII/29/2011  z  dnia  30  marca  2011r.,  w  sprawie 

likwidacji Szkoły Podstawowej w Czuchowie.

9.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja  o 

wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11. Zamknięcie obrad.



Podjęcie uchwały:

Lp. Numer uchwały Treść uchwały Wnioskodawca
1

IX/39/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011 Wójt Gminy
2

IX/40/2011
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2011-2023. Wójt Gminy

3
IX/41/2011

w sprawie  ustalenia  trybu  i  rozliczenia  dotacji  do 
niepublicznych  szkół  i  placówek  działających  na 
terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania.

Wójt Gminy

4
IX/42/2011

w  sprawie  w  sprawie  rozpatrzenia  wezwania  do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy 
w  Platerowie  Nr  VII/29/2011  z  dnia  30  marca 
2011r., w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w 
Czuchowie.

Wójt Gminy

Ad.p.1

Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 1005 otworzył obrady IX zwyczajnej 

sesji Rady Gminy w Platerowie.

Powitał  przybyłych  na  obrady  radnych,  sołtysów  oraz  radnego  rady  Powiatu  p. 

Szymaniak Mariana. Wyjaśnił, z jakich powodów w obradach sesji nie mogli uczestniczyć 

zaproszeni  goście  Starosta  i  Wicestarosta  powiatu  łosickiego jak również  Przewodnicząca 

Rady Powiatu p. Grażyna Kasprowicz. 

Przewodniczący wyjaśnił, że na obrady sesji zostało zaproszonych trzech byłych sołtysów z 

terenu  gm. Platerów, p. Makaruk Zbigniew (były sołtys  wsi Czuchów), p.  Lewczuk Jan 

(były sołtys wsi Falatycze), p. Rabuski Tadeusz (były sołtys wsi Myszkowice).  Wymienione 

osoby otrzymały podziękowania oraz symboliczne upominki za pracę której się poświecili 

przez tyle  lat pełniąc funkcje sołtysa.  Przewodniczący RG wraz z Wójtem gminy wręczył 

symboliczne podziękowania.

Ad.p.2 

a) Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono qvorum. 

b) Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji. 

Pogram sesji przyjęto jednogłośnie.
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c) Ustalono, że protokół z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy zostanie wyłożony na 

sali obrad do wglądu, a jego przyjęcie nastąpi na zakończenie obrad.

Ad.p.3

Zapytana i interpelacje:

p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, poprosiła,  o wyjaśnienie z jakich powodów gmina nie 
chciała sprzedać działki p. Skrobacz Antoniemu, przyległej do jego posesji, który chciała te 
działkę  odpowiednio  zagospodarować,  a  teraz  działka  odgrywa  rolę  wysypiska  śmieci  w 
miejscowości Rusków.
Wójt wyjaśnił, że sprawa zostanie wyjaśniona u p. Prażmo.
p.  Kinowski  K.  –  radny  z  Chłopkowa,  poprosił  o  naprawę  nawierzchni  dróg  gminnych, 
podkreślił,  ze  droga  przez  miejscowości  Puczyce  wymaga  natychmiastowej  naprawy  jak 
również należy ją jak najszybciej odwodnić.
p.  Szymaniak  M.  –  radny  powiatu  łosickiego,  wyjaśnił,  że  drogi  będą  sukcesywnie 
naprawiane i odwadniane, gdy tylko zostaną osuszone.
Wójt – wyjaśnił, że wniosek pisany był z myślą o strażakach dlatego tylko strażacy w nim 
brali udział.
p. Baranow W. – radny z Platerowa, zapytał czy założony wrześniowy termin zakończenia 
budowy GOK i remontu świetlicy w Platerowie zostanie dotrzymany?
p.  Michalak  L.  –  radny  z  Myszkowic,  poinformował,  że  problem  nieodebranych  śmieci 
w miesiącu kwietniu z miejscowości Myszkowice nadal nie został załatwiony.
p.  Antosiuk  Ł.  –  sołtys  z  Ostromęczyn,  poprosił  o  naprawę  nawierzchni  drogi  w 
Ostromęczynie, podkreślił, że problem ten poruszał już na poprzednich sesjach.
p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zapytał Wójta, czy gmina planuje sprzedaż budynek po 
byłym ośrodku zdrowia w Ruskowie?
p.  Chwedorczuk I.  –  sołtys  z  Kamianki,  przypomniała  problem niedrożnego przepustu  w 
miejscowości Kamianka, który zgłaszała na poprzedniej sesji?
Wójt – wyjaśnił, że sprawa ta została zgłoszona do powiatu, który zobowiązał się to naprawić.
p. Musiejczuk J. – radny z Falatycz, przypomniał problem załamanej drogi we wsi Falatycze.
p. Raczuk G. – radny z Puczyc,  zgłosił problem przejazdy przy przepompowni ścieków z 
miejscowości  Puczyce.  Podkreślił,  że  większa  maszyna  rolnicza  nie  zmieści  się  przy  tej 
przepompowni, obecny przejazd jest za wąski.
p. Daniluk K. – sołtys z Falatycz, poinformował, ze został wytyczona droga do remontu z 
miejscowości Falatycze w stronę Czeberak i okazało się, że na drodze znajduje się słupek 
telefoniczny, zapytał kto mógłby ten słupek przestawić.
Wójt – wyjaśnił, że należy problem ten zgłosić do telekomunikacji, która go rozwiąrze.
Innych pytań nie wniesiono.

Ad.p.4

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011 wyjaśniła radnym 
Skarbnik gminy p. Bożena Bartoszewska. Poinformowała, że zostały zwiększone dochody i 
wydatki gminy o kwotę 23.108 zł zgodnie z otrzymaną dotacja celową nas stypendia uczniów. 
Dodatkowo gmina planuje zakupić działkę pod żwirownię za kwotę 2.500 zł. 

Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono. 
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Projekt uchwały Nr IX/39/2011 w sprawie zmian w budżecie  gminy w roku 2011 
odczytał przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 
„za” projektem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.p.4

Z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 
2011-2023, zapoznała radnych Skarbnik , p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, że w związku 
ze zmiana budżetu gminy omawianą w punkcie poprzednim idzie w ślad za tą zmianą zmiana 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą należy podejmować po każdej zmianie budżetowej.

Po wyjaśnieniach skarbnik, uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Projekt uchwały Nr IX/40/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2011-2023 odczytał przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun. W głosowaniu wzięło udział 14 
radnych,  „za”  projektem  uchwały  głosowało  14  radnych.  Uchwała  została  przyjęta 
jednogłośnie.

Ad.p.5

Z projektem uchwały w  sprawie ustalenia trybu rozliczenia dotacji do niepublicznych 
szkól  i  placówek  działających  na  terenie  Gm.  Platerów  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli 
prawidłowości  ich  wykorzystania,  zapoznała  komisję  Kierownik  GZEAS  p.  Ciecierska 
Małgorzata.

Kierownik GZEAS wyjaśniła, że ustawa z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty 
określa prawo do otrzymywania dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe. Art. 90 ust. 4 
ustawy stanowi, iż organ stanowiący j.s.t. ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb 
i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę 
obliczania dotacji,  zakres danych,  które w powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 
dotacji  i  w  rozliczeniu  jej  wykorzystania,  oraz  termin  i  sposób  rozliczenia  dotacji. 
P.  Ciecierska  wyjaśniła,  że  uchwała  ma  formę  regulaminu  określającego  szczegóły 
przekazywania,  otrzymywania  i  rozliczania  szkoły  niepublicznej  z   otrzymanej  dotacji 
oświatowej.  W  przypadku  szkoły  niepublicznej  gmina  jest  organem  dotującym 
a prowadzącym i dotowanym jest np. stowarzyszenie. 

Uchwała  zawiera  także  zapis  mówiący  o  tym,  że  przedszkole  niepubliczne  może 
pozyskać do 75% środków finansowych na swoja działalność z budżetu gminy, jakie gmina 
ponosi na prowadzenie przedszkoli publicznych.
Natomiast  dotację  oświatową  na  prowadzenie  szkoły  niepublicznej  i  gimnazjum 
niepublicznego gmina zobowiązana jest przekazać w 100%. Natomiast na pozostałe formy 
przedszkolne takie jak:
- zespół przedszkolny (min. 3 godz. dziennie i nie mniej niż 12 godz. w tygodniu) – szkoła 
niepubliczna otrzyma 40% środków finansowych,
- a także na punkt przedszkolny (który musi być otwarty przez wszystkie dni tygodnia) – 
szkoła niepubliczna także otrzyma 40% środków finansowych.

Po wyjaśnieniach Kierownik GZEAS uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 
Projekt  uchwały  Nr  IX/41/2011  w  sprawie  ustalenia  trybu  rozliczenia  dotacji  do 

niepublicznych szkól i placówek działających na terenie Gm. Platerów oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania odczytał przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun. 
W głosowaniu wzięło udział  14 radnych,  „za” projektem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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Ad.p.6

Z projektem uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im 
dalszej opieki zapoznał radnych Wójt Gm. Platerów Jerzy Garucki.

Wyjaśnił,  że  obowiązkiem gminy jest  podjęcie  uchwały w przedmiotowej  sprawie. 
Prezentowany  projekt  uchwały  był  przekładany  Towarzystwu  opieki  nad  zwierzętami, 
Zarządowi Głównemu w warszawie. Zarząd naniósł uwagi, które zostały wprowadzone do 
projektu.  Także  Inspektor  Weterynarii  został  poinformowany  o  treści  projektu  uchwały. 
Projekt uchwały Inspektor zaopiniował pozytywnie. 

Po wyjaśnieniach Wójta przystąpiono do dyskusji: 
p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zaproponował by uchwałę przełożyć na obrady kolejnej 
sesji, a w tzw. międzyczasie uzyskać informacje z trzech niezależnych schronisk o kosztach 
oddania  zwierzęcia  do  schroniska,  jak  również  zorientować  się,  czy  firma  prowadząca 
schronisko,  wyłapuje  na  zlecenie  bezdomne  psy.  Radny  swoją  prośbę  zgłosił  w  postaci 
wniosku formalnego.
Innych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący  obrad  poddał  pod  glosowanie  zgłoszony  wniosek  formalny  p. 
Lewczuk  Andrzeja.  W  glosowaniu  wzięło  udział  14  radnych.  „za”  przyjęciem  wniosku 
glosowało  11  radnych,  3  radnych  „wstrzymało  się”  od  głosu.  Wniosek  został  przyjęty. 
Uchwala  w  sprawie  wyłapywania  bezdomnych  zwierząt  i  zapewnienia  im  dalszej  opieki 
został przełożona na obrady kolejnej sesji.

Ad.p7

Przewodniczący  obrad  poinformował,  ze  na  posiedzeniu  wspólnych  komisji  radni 
zasoli  zapoznani  z  pismem,  które  skierował  do  rady  gminy  p.  Borsiak  Jan,  w  sprawie 
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VII/29/2011 z dnia 30 
marca 2011r., w sprawie likwidacji szkoły Podstawowej w Czuchowie. Rada zajęła wspólne 
stanowisko  w  tej  sprawie,  co  przedstawili  odczytany  projekt  uchwały.  Radni  wspólnie 
stwierdzili, że naruszenie prawa w uchwale nie wystąpiło, dlatego też uznają za bezzasadne 
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale.
Projekt uchwały Nr IX/42/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa w uchwale Rady Gminy w Platerowie  Nr VII/29/2011 z dnia 30 marca  2011r.,  w 
sprawie  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  w Czuchowie,  przewodniczący obrad,  p.  Dariusz 
Kazun. 
W głosowaniu wzięło udział 14radnych. „za” projektem uchwały glosowało 12 radnych, 2 
radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała został przyjęta.

Ad.p.8

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 15 kwietnia 2011r. na VIII 
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał  stanowi 
załącznik do protokółu).
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Ad.p.9

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gm. Platerów:
- rozbudowa GOK Platerów i remont świetlicy,  prace zostaną wykonane w zaplanowanym 
terminie wrześniowym.
-  odbiór  nieczystości  stałych  z  Myszkowic,  zostanie  wysłany  specjalny  kurs  do  wsi 
Myszkowice w celu rozwiązania problemu,
- droga w Falatyczach, zostanie naprawiona w najbliższym czasie,
Dodatkowo  przewodniczący  obrad  poinformował,  że  uczestniczył  w  walnym  zebraniu  w 
banku Spółdzielczym w Platerowie, na którym reprezentował radę. Na spotkaniu tym zaprosił 
Prezes  banku  na  sesje  absolutoryjną.  Dodatkowo  poinformował,  ze  także  uczestniczył  w 
szkoleniu  z zakresu spraw finansowych ,  które uległy zmian od stycznia  bieżącego roku. 
Poprosił  by  komisje  ustalały  terminy  swoich  spotkań,  tak  by  ostatecznie  można  było 
zaplanować sesje na dzien. 15 czerwca. Dodatkowo poruszył także problem, likwidacji placek 
państwowych w postaci poczty polskiej. Poinformował, że planuje się pozostawienie tylko 
dwóch  urzędów  państwowych  na  Tereni  powiatu  łosickiego,  w  miejscowości  Łosice  i 
Sarnaki.  Podkreślił,  że  stanowiska  samorządów  gminnych  w  których  poczty  ulegną 
zamknięciu nie będą brane pod uwagę przy ostatecznych decyzjach.
Na koniec glos zabrał  wiceprzewodniczący RG, p.  Iwaniuk Lucjan.  Poinformował  o sesji 
zarządu NŚ z siedzibą w Łosicach. Poinformował o sprawach, które poruszono. Wyjaśnił, że 
zgodnie  z  ustawa  która  nakłada  na  związek  konieczność  całkowitej  segregacji  odpadów 
komunalnych  od  roku  2013,  NŚ  zakupiło  działkę,  na  której  ta  segregacja  będzie  mijała 
miejsce. Zarząd podpisze umowę z firma, która podejmie się tej segregacji. Zanim umowa 
zostanie podpisana, wszystko zostanie przedstawione Wójtom i radnym każdej gminy.
Dodatkowo  p.  Iwaniuk  poinformował  o  innych  kwestiach  które  ustalono  na  posiedzeniu 
Zarządu  takich  jak  wysokość  diety  za  udział  w  sesji  delegatów  gmin,  jak  i  wysokość 
wynagrodzenia Prezesa związku.
P. Szymaniak M. poinformował o wyborze zarządu izb rolniczych jak również delegatów na 
walne zebranie.
Przewodniczący  dodał,  że  w  dniu  dzisiejszym  radni  zobowiązani  są  złożyć  kompletne 
oświadczenia majątkowe w biurze rady gminy. Wójta poprosił o to by wykorzystywał zaległy 
urlop.

Ad.p.10

Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady IX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1205.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała                                     Przewodniczący RG

E. Trocewicz Dariusz Kazun
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