P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011
z obrad XI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 17 czerwca 2011 roku
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1000-1235
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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010
a) wystąpienie Wójta Gminy
b) opinia komisji Rewizyjnej Rady Gminy
c) opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie-Zespół
w Siedlcach
d) dyskusja
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2010
5. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości – obiektu szkolnego położonego w
miejscowości Czuchów-Pieńki
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Platerów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Platerów
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Platerów.
10. Podjecie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na
ławników.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Zamknięcie obrad.
Podjęcie uchwały:
Lp.

Numer uchwały

1

XI/45/2011
2

XI/46/2011
3

XI/47/2011
4

XI/48/2011
5

6

7

8

XI/49/2011

XI/50/2011

XI/51/2011
XI/52/2011

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2010
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok
2010
w sprawie użyczenia nieruchomości – obiektu
szkolnego
położonego
w
miejscowości
Czuchów-Pieńki
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Platerów
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez
gminę
Platerów
publicznych
przedszkoli
i
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
gminę
Platerów
publicznych
przedszkoli
i
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych
w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę
i odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Platerów.
w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania
kandydatów na ławników.

Wnioskodawca

Wójt Gminy
Wójt Gminy
Wójt Gminy
Wójt Gminy
Wójt Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy
Wójt Gminy

Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 10 05 otworzył obrady XI zwyczajnej
sesji Rady Gminy w Platerowie.
Powitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów oraz gości zaproszonych.
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, konkretne stanowisko Wójta w sprawie naprawy
nawierzchni drogi w kierunku cmentarza w Ruskowie. Radna dodatkowo zapytała jakie
gmina ma plany odnoszące się do budynku ośrodka w Ruskowie?
p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, poprosił przewodniczącego rady by na obrady
najbliższej sesji zaprosił przedstawicieli Przychodni „Eskulap”. Dodatkowo zapytał czy jest
prawdą, że Przychodnia „Eskulap” nie zamierza wynajmować ośrodka zdrowia w
Hruszniewie? Na koniec poprosił o ustalenie znaku przy wjeździe na ul. Polną, z oznaczeniem
„ślepa uliczka”.
p. Pawluk M. – sołtys z Lipna, poprosił o poprawienie widoczności poprzez usunięcie
konarów drzew wystających na drogę przy krzyżówce Klimczyce-Chlebczyn, które utrudniają
wyjazd z drogi polnej na drogę główną.
p. Trochimiuk M. – sołtys z Kisielewa – poprosił o oczyszczenie rowu przy oczyszczalni
ścieków w miejscowości Kisielew.
p. Klimiuk K. – sołtys z Czuchowa, poprosił o naprawienie drogi na łąki w miejscowości
Czuchów.
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, poprosiła o ustawienie znaku „Uwaga dzieci” przed
sklepem w Ruskowie, w miejscu w którym przechodzą przez ulicę dzieci idące do szkoły.
Dodatkowo poinformował, że na obradach komisji usłyszała od Wójta, że rodzice dzieci z
Ruskowa zadeklarowali chęć wysłania swoich dzieci do Szkoły Podstawowej w Platerowie.
Podkreśliła, że w wyniku rozmowy z rodzicami ustaliła, że błędnie została poinformowana o
stanowisku rodziców, gdyż żaden rodzic nie zadeklarował chęci wysłania swego dziecka do
Szkoły w Platerowie.
Na koniec głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu, p. Grażyna Kasprowicz
poinformowała o etapie realizacji zgłaszanych na poprzednich obradach sesji spraw.
Podkreśliła, że dopilnuje, by każda sprawa została sfinalizowana.
Innych pytań nie wniesiono.
Ad.p.4 a-f
Punkt sprawozdanie z gospodarowania środkami finansowymi gminy w roku 2010
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 - informację omówiła radnym
skarbnik gm. Platerów p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, że zaplanowano dochody budżetu
gminy w łącznej kwocie 12.545.065,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.341.458,56 zł, tj.
98,38%. Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 15.428.849,00 zł w kwocie
13.427.769, 26 zł, tj. 87,03%. W omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi
umowami Wójt Gminy Platerów spłacił raty pożyczek oraz kredytów w łącznej kwocie
600.600 zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010r., wynosił 5.824.447,72 zł, co
stanowi 47,19% wykonanych dochodów.
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Na koniec Skarbnik gminy poinformowała radnych o pozytywnej opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Platerów, sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r.
którą wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w
Siedlcach w dniu 30 marca br. radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24
maja 2011r., w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za ok. 2010 z wykonania
budżetu gminy.
Uwag do sprawozdania z wykonania budżetu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad p. Kazun Dariusz odczytał projekt uchwały Nr XI/45/2011
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2010. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „za” projektem
uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu, uchwała została
podjęta.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał kolejny projekt uchwały Nr XI/46/2011
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2010. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, „za” projektem uchwały głosowało 11
radnych,
3 radnych „wstrzymało się” od głosu, uchwała została podjęta.
Ad.p.5
Z projektem uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości – obiektu szkolnego
położonego w miejscowości Czuchów-Pieńki, zapoznał radnych Wójt Gminy Platerów.
Poinformował, że Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowe w „Dolinie Tocznej”, uzyskało wpis
w KRS po to by móc od 1 września br. prowadzić szkołę niepubliczną. W związku z
powyższym postulatem radnych zgłoszonym na komisjach było przygotowanie
odpowiedniego projektu uchwały, który pozwoli użyczyć stowarzyszeniu budynek celem
prowadzenia szkoły niepublicznej. Dodatkowo wyjaśnił, że podstawą przygotowania umowy
użyczenia określającą szczegółowe warunki użyczenia budynku szkoły będzie prezentowana
uchwała.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XI/47/2011 w sprawie użyczenia
nieruchomości - obiektu szkolnego położonego w miejscowości Czuchów-Pieńki.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały glosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.6
Z projektem uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Platerów zapoznała radnych Kierownik GZEAS p.
Ciecierska Małgorzata. Wyjaśniła, że publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, zapewniają
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego bezpłatne nauczanie,
wychowanie, opiekę w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin dziennie. Opłacie podlegają
świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Kierownik GZEAS dodała, że
zgodnie z ustaleniami wypracowanymi przez radnych na komisji, została ustalona opłata za
każda godzinę korzystania dziecka ze świadczeń w/w w wysokości 1,50 zł miesięczna
wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie stawki godzinowej oraz zadeklarowanej
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przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy
programowej.
Po wyjaśnieniach kierownik GZEAS uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XI/48/2011 w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Platerów W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały glosowało 14
radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.7
Z projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów zapoznała radnych
p. Małgorzata Ciecierska – Kierownik GZEAS. Wyjaśniła, że w związku z likwidacją Szkoły
podstawowej w Czuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Ruskowie, miejscowość należącą do
obwodu zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Czuchowie włącza się do obwodu Szkoły
Podstawowej w Górkach, natomiast miejscowości obwodu zlikwidowanej szkoły
Podstawowej w Ruskowie włącza się do obwodu Szkoły Podstawowej w Platerowie.
Po wyjaśnieniach p. Ciesierskiej M. radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu
uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XI/49/2011 sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Platerów oraz
określenia granic ich obwodów. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” projektem
uchwały glosowało 12 radnych, 2 radnych glosowało „przeciwko”. Uchwała została podjęta.
Ad.p.8
Z projektem uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Platerów
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zapoznała
radnych p. Małgorzata Ciecierska – Kierownik GZEAS. Wyjaśniła, że w związku z
likwidacją Szkoły Podstawowej w Czuchowie wraz z oddziałem przedszkolnym i
Samorządowego Przedszkola w Ruskowie, miejscowość należącą do obwodu zlikwidowanej
Szkoły Podstawowej w Czuchowie włącza się do obwodu oddziału przedszkolnego przy
Szkoły Podstawowej w Górkach, natomiast miejscowości należące do obwodu przedszkola w
Ruskowie zostaną włączone się do obwodu samorządowego Przedszkola w Platerowie.
Po wyjaśnieniach p. Ciesierskiej M. radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu
uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XI/49/2011 w sprawie ustalenia
sieci prowadzonych przez gminę Platerów publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za”
projektem uchwały glosowało 12 radnych, 2 radnych glosowało „przeciwko”. Uchwała
została podjęta.
Ad.p.9
Przewodnicząca rady zapoznała radnych z wnioskiem Kierownika Samorządowego
Zakładu Budżetowego w Platerowie w sprawie podniesienia kwoty obowiązujących taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 lipca 2011r., do
30 czerwca 2012r.. Dodał, ze na posiedzeniu komisji rada nie wypracowała wspólnego
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stanowiska w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę i ścieki. W związku z powyższym
poprosił radnych o zgłaszanie propozycji stawek:
p. Szaniawski Marek zaproponował, by za 1 m3 wody pobierać opłatę 2,50 a za ścieki 4,00 zł
p. Bartoszuk T., zaproponował by 1 m3 wody wynosił 2,20 a ścieków 4,00 zł
Innych wniosków nie wniesiono, przystąpiono do głosowania.
Nad wnioskiem radnego Szaniawskiego głosowało 14 radnych, 2 radnych było „za”
przyjęciem wniosku, 12 radnych „przeciwko”, wiosek został odrzucony.
Nad wnioskiem p. Bartoszuk T. głosowało 14 radnych, „za” przyjęciem wniosku głosowało
10 radnych, 3 radnych głosowało „przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Wniosek
został przyjęty.
W związku z tym, że nie zgłoszono innych propozycji, Przewodniczący obrad odczytał
projekt uchwały z której wynikło, że cena za wodę wyniesie 2,20 zł z VAT za 1 m 3, a cena za
odprowadzanie ścieków 4,00 zł z VAT za 1 m3.
Za projektem uchwały Nr XI/51/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Platerów głosowało 12 radnych, „przeciwko” 2
radnych. Uchwała została podjęta.
Ad.p.10
Przewodnicząca komisji poinformowała radę o liczbie ławników wybieranych na
okres kadencji 2011-2015 przez Radę Gminy do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w
Siedlcach.
Powołując się na ustawę o ustroju sądów powszechnych poinformował kto może
zostać wybrany ławnikiem, kto może dokonać zgłoszeń kandydatów na ławników, oraz o
terminie zgłoszeń i terminie wyboru ławników.
Powołując się na zapis art. 162 § 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych z 2001r.,
poinformował, ze na posiedzeniu komisji zostały o zgłoszenie propozycje kandydatów do
pracy w zespole do spraw przyjęcia zgłoszeń kandydatów na ławników. Odczytał nazwiska
osób wyłonionych: p. Warczyk Irenę, p. Baranow Wiktora oraz p. Kazun Dariusza. Nikt z
radnych nie wniósł uwag co do propozycji zgłoszeń.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XI/52/2011 w sprawie powołania
zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
„Za” projektem uchwały glosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.11
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 13 maja 2011r. na X
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).
Ad.p.12
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gm. Platerów:
- droga na cmentarz – gmina nie może dopuścić do uruchomienia procedury pisemnej –
sądowej. Jeszcze raz postaramy się skontaktować z osobą która wyrządziła szkody na drodze
by skłonić ją do naprawy tych szkód.
-ośrodek zdrowia- gmina nie posiada środków w budżecie na remont dachu w ośrodku.
- znak na ul. Polnej – Wójt zwrócił się do radnego by częściej przypominał o znakach
- udrożnienie rowu przy oczyszczalni – gmina postara się to zrobić w najbliższym czasie,
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- droga na łąki w Czuchowie – Wójt wyjaśnił, ze naprawa tej drogi leży po stronie firmy
budującej kanalizację w Czuchowie.
- p. Warczyk I. – poprosiła o to by przewodniczący RG poinformował nauczycieli, ze
zarządzenie o redukcji etatów nie zostało stworzone z jej inicjatywy tylko z inicjatywy Wójta.
- zaproszenie Przedstawicieli ESKULAP na sesję – przewodniczący RG wyjaśnił, ze
przedstawiciele Eskulap zostaną zaproszeni na sesje w najbliższym czasie.
Przewodniczący obrad poinformował o pisemnej interpelacji która wpłynęła od Komendanta
Komendy Policji w Łosicach w sprawie dofinansowania policji.
Radni wspólnie zadecydowali, że w związku z trudną sytuacją finansową, gmina Platerów w
chwili obecnej nie posiada środków finansowych na dofinansowanie policji.
P. Wójt poinformował radnych, że wniosek gminy Platerów na zakup sprzętu (7 wozów
bojowych) do jednostek OSP z terenu gminy, został zaakceptowany przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wójt dodał, że ma dwa miesiące na pozyskanie
środków finansowych na pokrycie wkładu własnego przez gminę w kwocie ok. 2 mln zł,
których gmina nie posiada w swoim budżecie.
Ad.p.13
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady XI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1235.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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