P R O T O K Ó Ł Nr XII/2011
z obrad XII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 31 sierpnia 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 (86,67%),
• 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. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/30/2011 Rady Gminy w Platerowie
z dnia 30 marca 2011r., w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład
Zespołu Publicznych Placówek oświatowych w Ruskowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/31/2011 Rady Gminy w Platerowie
z dnia 30 marca 201r., w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w
skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy w Platerowie
z dnia 30 marca 2011r., w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych
w Ruskowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów.
11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Platerów
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Zamknięcie obrad.

Podjęcie uchwały:
Lp.

Numer uchwały

1

XII/53/2011
2

XII/54/2011
3

XII/55/2011
4

XII/56/2011
5

XII/57/2011
6
7

XII/58/2011
XII/59/2011

Treść uchwały

Wnioskodawca

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/30/2011 Rady
Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011r., w
sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej wchodzącej
Wójt Gminy
w
skład
Zespołu
Publicznych
Placówek
oświatowych w Ruskowie.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/31/2011 Rady
Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 201r., w
sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego
Wójt Gminy
wchodzącego w skald Zespołu Publicznych
Placówek Oświatowych w Ruskowie.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/2011 Rady
Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 201r., w
Wójt Gminy
sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Ruskowie.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wójt Gminy
Platerów oraz określenia granic ich obwodów.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
gminę Platerów publicznych przedszkoli i
Wójt Gminy
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych.
Wójt Gminy
sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011-2023
Wójt Gminy

Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 1005 otworzył obrady XII 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.

Zaproponował zmianę do porządku obrad, by pkt. 4-5 omówić po pkt 10. Porządek z
wprowadzona zmianą radni jednogłośnie przyjęli do realizacji.
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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:
Przewodniczący zebrania poinformował o zmianie sołtysa w miejscowości Czuchów-Pieńki
w związku ze złożoną rezygnacją p. Trocewicz Edyty. Podziękował byłej Sołtys za trud jaki
włożyła w prace na rzecz własnego sołectwa, a nowo wybranemu sołtysowi p. Domańskiemu
Łukaszowi życzył sukcesów i przyjemnych chwil w sprawowaniu funkcji sołtysa wsi.
Na koniec Przewodniczący obrad poinformował o spotkaniu z Wicepremierem Waldemarem
Pawlakiem, ministrem Gospodarki, które odbędzie się w dworze Mościbrody 7 września br. o
godz. 1600. Urząd gminy zapewni dowóz sołtysom na w/w spotkanie, wyjazd autokaru spod
urzędu gminy o godz. 1440.
p. Klimaszewski F. – radny z Kisielewa, zapytał, czy coś już zrobiono z sprawie naprawy
gwarancyjnej drogi powiatowej Platerów-Kisielew-Lipno.
p. Kazun D. – przewodniczący RG, poinformował, że na granicy sołectwa NowodomkiKisielew leżą dwa kręgi z czego jeden jest pęknięty. Przewodniczący poprosił o zabranie
kręgów.
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, podziękowała p. Kasprowicza także rejonowi dróg za
oznaczenie drogi, znakiem „Uwag dzieci” w miejscowości Rusków.
p. Szaniawski M. poprosił o usuniecie lipy, rosnącej przy ośrodku zdrowia w Platerowie.
Podkreślił, że podczas ostatniej wichury oderwała się gałąź która spadła na pusty parking.
Dodatkowo p. Szaniawski M. podziękował Przewodniczącej Rady Powiatu za dopilnowanie
kwestii usunięcia krzaków przy drodze w Patkowie, dzięki czemu poprawiła się widoczność
na drodze.
p. Raczuk D. – radny z Puczyce, poprosił by Wójt zainterweniował w sprawie wywożenia
gruzu ze szkoły przez pracownika szkoły p. Gruca, na plac przy figurce, który został
uprzątnięty przez rodziców.
p. Musiejczuk J. – radny z Falatycze, ponownie poprosił o remont drogi gminnej w
miejscowości Falatycze.
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, zapytała czy planowany jest w bieżącym roku remont
ośrodka zdrowia w Ruskowie.
Wójt – wyjaśnił, że w budżecie gminy na przewidziano środków na ten rok na remont
ośrodka. Jeżeli finanse urzędu pozwolą w roku bieżącym zostanie zabezpieczony dach na
ośrodku.
p. Wróbel A. – sołtys z Ruskowa, zapytała, czy jest prawdą to, że gmina kupuje z własnego
budżetu samochody strażackie.
p. Antosiuk Ł. – sołtys z Ostromęczyn, poprosił by w jego obecności konserwator sieci
wodociągowej posprawdzał wszystkie hydranty we wsi, poprosił także o ich konserwację.
Dodatkowo poinformował o zwisających gałęziach z drzew nad liniami energetycznymi,
które podczas wichury mogą zerwać linie. Na koniec sołtys poprosił o równiarkę oraz
koparkę do miejscowości Ostromęczyn.
p. Kubić Urszula, sołtys z Platerowa, poprosiła o ustawienie kosza na ul Dubianka z
przeznaczeniem na szkło.
Wójt – wyjaśnił, że poruszy te kwestię w Związku Nieskażone Środowisko.
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p. Kasprowicz G. – Przewodnicząca Rady Powiatu, podkreśliła, że się cieszy z tego, że
służby drogowe wykonali zadania o które ich prosiła. Podkreśliła, że dzięki właściwemu
przepływowi informacji udaje się wiele problemów rozwiązać jakie występują w naszych
małych miejscowościach. Dodatkowo pogratulowała I miejsca jakie otrzymała gmina
Platerów za wieniec dożynkowy podczas obchodów dożynek powiatowych. Na koniec
wystąpiła jako przedstawiciel sanepidu podając wszystkim obecnym kilka wskazówek które
uchronią nas przez zatruciem grzybami. Podkreśliła, że tylko głęboka wiedza o grzybach
pomoże ustrzec się zatruciu.
p. Borysiak Jan – mieszkaniec wsi Czuchów-Pieńki podziękował p. Trocewicz Edycie,
pracownikowi urzędu gminy, za trud jaki włożyła w zawiązanie Stowarzyszenia oraz
zarejestrowanie szkoły niepublicznej w miejscowości Czuchów-Pieńki. Dodał, że nie udało
się rozpocząć działalności szkoły niepublicznej w związku barkiem odpowiedniej wysokości
środków finansowych na działalność szkoły. Na koniec p. Borysiak J. zadał następujące
pytania:
1. Co będzie z książkami ze szkolnej biblioteki, które zostały zakupione ze składek rady
rodziców?
2. Co się stanie z nagrodami rzeczowymi które zdobyły dzieci uczęszczające do
zlikwidowanej szkoły?
3. Co się stanie z pieniędzmi z konta rodziców które były na koncie szkoły?
4. Dlaczego w dniu 29 sierpnia dyrektor szkoły niepublicznej nie uczestniczył w zebraniu na
temat wytycznych szkoły na kolejny rok szkolny?
Dodał dodatkowo, że ma przekonanie, że niejako społeczeństwo zostało przez urząd
wprowadzone w błąd, że władze stowarzyszenia działają opieszale i nic nie robią w kierunku
utworzenia szkoły niepublicznej. P. Borysiaka przypomniał o dokumentach, które wysyłał do
urzędu dostając odpowiedz na zadawane w nich pytania ostatniego dnia o którym mówią
przepisy, m.in. podał przykład wpisu szkoły niepublicznej, która został zarejestrowany po
dwudziestu kilku dniach od dnia złożenia wniosku o rejestrację szkoły. Podkreślił, ze często
słyszał, ze urząd chce pomóc, jednak w praktyce wyszło inaczej. Dowodem jest podanie na
pierwszej sesji dotyczącej zamiaru likwidacji szkoły kwoty 100 tyś zł na dodatkowe
dofinansowanie subwencji szkolnej prze urząd gminy, co przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego okazało się niemożliwe z uwagi na skromne finanse urzędu. Dodał, ze radni zostali
wprowadzeni w błąd informacją, ze wkłada finansowy gminy w utrzymanie szkoły publicznej
wynosi 50%, co w rzeczywistości jest kwotą o wiele niższą.
Przewodniczący obrad – przestawił radzie wyrok sądu w sprawie uchylenia uchwały rady
gminy o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Ruskowi8e, co spowodowało, ze szkoła
nadal pozostała szkolą publiczna. Wyjaśnił, ze w uzasadnieniu sądu powodem uchylenia
uchwały był błąd rady gminy która zlikwidował tylko zespól a nie jednostki wchodzące w
skład zespołu w postaci szkoły i przedszkola. Dodatkowo sąd zarzucił radzi, ze powód
ekonomiczny nie może być powodem likwidacji szkoły.
Na konie poinformował, ze w dniu 30 sierpnia zapadł wyrok w sprawie szkoły w Czuchowie,
którego uzasadnienie było na korzyść urzędu. Sad podtrzymał uchwałę rady gminy,
likwidując szkołę .Wyjaśnił, ze gmina nie posiada jeszcze wersji papierowej wyroku, nie jest
znane jego uzasadnienie. Przeciągnięcie sprawy w czasie spowodowało nieodwracalne skutki
w sensie organizacyjnym, co zapewne wpłynęło na to, ze szkoła niepubliczna nie została
utworzona przez stowarzyszenie.
p. Ciecierska M. – Kierownik GZEAS, udzielił odpowiedzi na zadane przez p. Borysiak J.
pytania:
- Wyjaśniła, że środki finansowe uzbierane przez komitet rodzicielski, zostaną przez ten
komitet właściwie zagospodarowane, szkoła nie ma nic do tych środków.
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- W naradzie dyrektorów jaka miała miejsce 29 sierpnia w Siedlcach, nie uczestniczyła p.
Soczewka A., dyrektor szkoły publicznej do dnia 31 sierpnia br, z uwagi na wygaśniecie jej
umowy na stanowisku dyrektora dwa dni po naradzie. Natomiast Głowacka J. nie przejawiała
żadnego zainteresowania naradą, gdyby zgłosiła się do nas i potwierdziła uczestnictwo w
spotkaniu naie było by przeszkód do tego by nie mogła w nim uczestniczyć.
- Książki- komisja z urzędu odebrała przedmioty ze szkoły. Co dalszego rozporządzenia
przedmioty podzielone zostaną na potrzeby innych szkół publicznych, w zakresie potrzeb
innych szkół wesprzeć chcemy szczególnie Szkołę w Górkach bo tam państwa dzieci idą.
Co do przedmiotów stanowiących nabytek szkoły, więc dzieci nie zabiorą jej do domu.
Wpisały się w księgę inwentorowaną i zostały też przekazane.
-Co do szkoły niepublicznej- bardzo proszę byście Państwo nieprzekłamywali
rzeczywistości . 25 lipca p. Borysiak złożył wniosek o zarejestrowanie szkoły niepublicznej.
Nie wszystko od razu zostało dolączone, trwało to do 2-3 dni zanim zostało uzupełnione.
Przepisy ustawy o systemie oświaty dają 30 dni na wpis. 19 sierpnia zostały wszelkie
dokumenty uzupełnione i została zarejestrowana szkoła niepubliczna . Listy trafiły na pocztę
22 sierpnia i zostały wysłane do p. Borysiak Jana, do urzędu skarbowego oraz do kuratora
oświaty. Wobec czego nie widzę nigdzie zaniedbywać ze strony urzędu i bardzo proszę by
pan nie przekłamywał prawdy.
-Wysokość subwencji dla szkoły niepublicznej, wstępnie wyliczono wysokość subwencji na
około 20 tys. Miesięcznie do końca roku bieżącego.
Pan Borysiak Jan dodał że poważnie podszedł do kwestii szkoły niepublicznej, jednak
wyliczając środki jakie szkoła by otrzymała z podstawowej subwencji wyszło mu, ze szkoła
nie utrzyma się gdyż nawet nie wystarczy na minimalne wynagrodzenie o którym mówi
ustawa dla nauczycieli. Na koniec dodał, ze gdyby gmina dotrzymała słowa i wspomogła
stowarzyszenie dotacją do subwencji szkoła niepubliczna by powstała.
Wójt – dodał, ze gdyby stowarzyszenie zamiast sądować się z urzędem zajęło się tworzeniem
szkoły niepublicznej, szkoła niepubliczna powstała by na pewno z dniem 1 września br.
p. Zieniewicz – zapytał, czy gmina nie powinna poinformować rodziców, że szkoła od
nowego roku szkolnego będzie nadal szkołą publiczną?
p. Ciecierska – urząd nie ma obowiązku informować na nowo rodziców o tym, że pozostaje
szkoła publiczna.
Innych pytań nie wniesiono.
Ad.p.7-9
W związku z wyrokiem jaki wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu
28 czerwca br., w kwestii szkoły podstawowej w Ruskowie, przewodniczący poinformował,
że uchwała o zamiarze likwidacji szkoły został przez sąd unieważniona w związku z
powyższym zachodzi potrzeba podjęcia uchwał o uchyleniu uchwał podjętych w dniu 30
marca w sprawie ostatecznej likwidacji szkoły i przedszkola w Ruskowie. Z projektami
uchwał zapoznała radnych Kierownik GZEAS p. Małgorzat Ciecierska.
Uwag do projektu uchwał nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XII/53/2011 w sprawie uchylenia
uchwały Nr VII/30/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011r., w sprawie
likwidacji Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Ruskowie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały
glosowało 9 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XII/54/2011 w sprawie
uchylenia uchwały Nr VII/31/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011r.,
w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącej w skład Zespołu Publicznych
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Placówek Oświatowych w Ruskowie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. „Za”
projektem uchwały glosowało 9 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała
została podjęta.
Przewodniczący obrad odczytał kolejny projekt uchwały Nr XII/55/2011 w sprawie
uchylenia uchwały Nr VII/31/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011r., w
sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały glosowało 9 radnych,
4 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta.
Ad.p.10
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 wyrokiem
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca br., w kwestii szkoły
podstawowej w Ruskowie zachodzi potrzeba ponownej zmiany granic obwodów szkół. Dzieci
ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Czuchowie oraz, miejscowość należącą do obwodu
zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Czuchowie włącza się do obwodu Szkoły
Podstawowej w Górkach, natomiast do obwodu szkoły Podstawowej w Ruskowie włącza się
dzieci z miejscowości Hruszew, Myszkowice, Rusków.
Po wyjaśnieniach p. Ciesierskiej M. radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu
uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XII/56/2011 sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Platerów oraz
określenia granic ich obwodów. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. „Za” projektem
uchwały glosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.11
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 wyrokiem
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca br., w kwestii szkoły
podstawowej w Ruskowie zachodzi potrzeba ponownej zmiany granic obwodów publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dzieci ze
zlikwidowanego oddziału przedszkolnego należącego do zlikwidowanej Szkoły Podstawowej
w Czuchowie oraz, miejscowość należące do obwodu zlikwidowanej szkoły włącza się do
obwodu Szkoły Podstawowej w Górkach, natomiast oddział przedszkolny należący do
obwodu Szkoły Podstawowej w Ruskowie będzie zawierał dzieci z miejscowości Hruszew,
Myszkowice, Rusków.
Po wyjaśnieniach p. Ciesierskiej M. radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu
uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XII/57/2011 w sprawie ustalenia
sieci prowadzonych przez gminę Platerów publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. „Za”
projektem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.4
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Informację z wykonania budżetu Gminy platerów za I półrocze 2011r., przekazała radnym
Skarbnik gminy platerów p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła: że uchwalony przez Radę
Gminy Platerów budżet na rok 2011 po zmianach, na dzień 30.06.2011 r. po stronie
dochodów wynosi 14 245 623,94., zaś po stronie wydatków 14 419 675,94 zł. Kwota
785 056 zł przypada na spłatę pożyczek i kredytów w roku 2011, i z powodu braków środków
budżetowych spłaty zaplanowano sfinansować kredytem komercyjnym w kwocie 785 056 zł.
W I półroczu 2011 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale
budżetowej na rok 2011 do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetowego i został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w BS Platerów na kwotę
200 000 zł.
Na planowany kredyt w kwocie ogółem 959 108 zł w dniu 30 czerwca 2011 r. została
podpisana umowa z BS Platerów (w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na
kredyt). Realizacja kredytu nastąpi w II półroczu 2011 r.
Za I półrocze roku 2011 gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 1 245 570,73.
W omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty
pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 391 146 zł.
Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosi 5.643 301,72 zł. Wskaźniki zadłużenia
liczony jako iloraz do planowanych dochodów br. : 39,61%
W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 7 512 386,87 zł
tj. 52,73%:
Dotacje celowe stanowią 35% wykonanego budżetu gminy, subwencje – 78%;
Dochody podatkowe i inne źródła – 17,00 %.
Na koniec Skarbnik gminy omówiła szczegółowo dochody oraz wydatki Urzędu
Gminy Platerów.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag. Informacja został zaopiniowana
pozytywnie.
Ad.p.5
Z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011 zapoznała
radnych skarbnik gminy p. Bożena Bartoszewska. Poinformowała, ze zostały zwieszone
dochody jak i wydatki w budżecie gminy o kwotę 157 310,90 zł o dochody bieżące jak
również o dochody majątkowe. Zmiany miedzy innymi dotyczyły wprowadzenia dotacji
celowej z przeznaczeniem na jednostki OSP Platerów i Kisielew w kwocie 25.500 zł oraz w
dziale różne rozliczenia dotacji – 30% zwrot finansowy wykorzystanego funduszu sołeckiego
w roku 2010.
Zostały także dokonany zmiany kwot pomiędzy odpowiednimi rozdziałami i
paragrafami.
Do przedstawionej propozycji zmian w budżecie nie wniesiono uwag. Przewodniczący
obrad odczytał projekt uchwały Nr XII/57/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku
2011. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 13 osób.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.6
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Z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej na lata
2011-2023, zapoznała radnych Skarbnik p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, ze w związku
ze zmianami budżetu gminy omawianymi w punkcie poprzednim, w ślad za zmianą budżetu
musi nastąpić zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
Po wyjaśnieniach skarbnik, uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XII/59/2011 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023. W głosowaniu wzięło udział
13radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.p.12
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 17 czerwca 2011r. na
XI zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).
Ad.p.13
Przewodniczący przypomniał sołtysom o obowiązku złożenia w terminie do dnia 30 września
wniosku o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego n a rok 2012. Dodatkowych
informacji udzieliła skarbnik gminy. Następnie odpowiedzi na zapytanie i interpelacje udzielił
Wójt gminy Platerów:
- usunięcie lipy która rośnie przy ośrodku zdrowia – gmina już raz występowała o zgodę na
ścięcie drzewa, dostała odpowiedz negatywną, jeszcze raz gmina w tej sprawie wystąpi do
ochrony środowiska.
- utrzymanie straży - na terenie całej gminy wynosi 180 tys., złożono wniosek na zakup 7
samochodów dla straży pożarnej , z 85% subwencje zmniejszono do 54% .Wójt gminy
podkreślił, że tylko wówczas gmina przystąpi do wniosku gdy pozyska pieniądze na wkład
własny z zewnątrz.
- p. Domański Łukasz – sołtys wsi Czuchów-Pieńki, zapytał jakie są plany co do budynku po
byłej szkole podstawowej w Czuchowie?
- Wójt – wyjaśnił, ze jeszcze gmina nie zastanawiała się co zrobić z budynkiem?
Przewodniczący obrad przypomniał o protokole pokontrolnym Kontroli RIO, który znajduje
się na Sali do wglądy radnych.
- p. Kinowski K. – Radny z Chłopkowa, zauważył, że z protokołu wnika, ze niewłaściwie był
dotowany przez gminę Samorządowy Zakład Budżetowy.
- Skarbnik gminy wyjaśniła, że dotyczyło to formy w której SZB złożył rozliczenie z dotacji
przekazanej z Urzędu. Dodała, ze zalecenie to zostało na bieżąco w trakcie kontroli, przyjęte
przez zakład a forma dotacji został właściwie rozliczona.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że niedawno odbył się pogrzeb
długoletniej byłej pracownicy Urzędu oraz byłej Przewodniczącej KRPA p. Amelii
Wawryniuk. Poprosił wszystkich obecnych by chwilą ciszy uczcić jej pamięć.
Ad.p.14
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Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady XII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1200.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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