P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2012
z obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 16 marca 2012 roku
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1310
Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun – przewodniczący Rady Gminy.
Ustawowy skład rady – 15 radnych.
W obradach uczestniczyli :
1.
radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu ( 100% ),
2.
sołtysi – lista obecności w załączeniu,
3. osoby imiennie zaproszone – lista w zał,
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. Wystąpienie Starosty Powiatu Łosice, p. Czesława Gizińskiego.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20122023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruskowie.
9.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

rocznego

programu

współpracy

Gminy

Platerów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 5 ust. 3
ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały ustalającej program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.

11. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany granic jednostek statystycznych NUTS-2 i
NUTS-3 w obrębie województwa mazowieckiego.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
13. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały :
L.p.

Numer
uchwały

Treść uchwały

wnioskodawca

XVII/85/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012-2023.

Wójt Gminy Platerów

2

XVII/86/2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Wójt Gminy Platerów

3

XVII/87/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie Gminy środków stanowiących fundusz
sołecki

Wójt Gminy Platerów

4

XVII/88/2012 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruskowie

Wójt Gminy Platerów

5

XVII/89/2012 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy
Platerów
z
organizacjami
pozarządowymi
i
podmiotami wymienionymi w art. 5 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2012.

Wójt Gminy Platerów

6

XVII/90/2012 Ustalajaca
program
opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wójt Gminy Platerów

1

Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Kazun Dariusz o godz. 1005 otworzył obrady XVII zwyczajnej
sesji Rady Gminy w Platerowie.
Powitał przybyłych na obrady sesji gości – Starostę Powiatu Łosickiego p. Czesława
Gizińskiego oraz Wicestarostę p. Mariusza Kucewicza, radnych gminnych i powiatowych,
Przewodniczącego Rady Rodziców przy ZSzP w Ruskowie oraz sołtysów.
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Ad.p.2
Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono quorum.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Podkreślił, że do
porządku wprowadzono punkt który brzmi: Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki Dodał, iż
punkt został wprowadzony do pierwotnej wersji programu, dzięki spostrzeżeniom sołtys z
Kamianki p. Chwedorczuk Iwony, gdyż obowiązkiem rady jest zajęcie stanowiska wobec
przedstawionego projektu uchwały do końca marca roku kalendarzowego poprzedzającego
rok realizacji funduszu soleckiego. Do porządku obrad uwag nie wniesiono.
Przystąpiono do głosowania, za porządkiem obrad. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
„Za” przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Porządek
przyjęto do realizacji.
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
Przewodniczący obrad p. Dariusz zKazun poprosił o zabranie głosu gościa – Starostę
Powiatu Łosickiego, p. Czesława Gizińskiego.
Starosta poinformował radnych i sołtysów o aktualnej sytuacji powiatu. Zwrócił
szczególną uwagę na stan medycyny łosickiej, publicznej i niepublicznej, czyli placówki
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Przychodni Lekarzy Rodzinnych
kierowanej przez panią Ewę Kaczyńską oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, którym obecnie kieruje pan Henryk Brodowski. Podkreślił, iż wymienione
placówki zostały wyróżnione w Krajowym Konkursie Perły Medycyny, pod względem
wydatków inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych. Zauważył, że sukces ten wynika z
efektywnego zarządzania przy udziale kompetentnego personelu, który świadczy usługi i
oferuje produkty na bardzo wysokim poziomie.
Starosta dodatkowo odniósł się do aktualnych decyzji jakie zapadły w powiecie
zwłaszcza pod względem remontu dróg lokalnych na terenie poszczególnych gmin. Dodał, iż
współpraca z poszczególnymi gminami odbywa się na poziomie zadowalającym także
podkreślił, że dzięki pomocy p. Ewy Orzełowksiej jak i p. Krzysztofa Borkowskiego, sytuacja
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powiatu pod względem politycznym jak i finansowym jest na poziomie zadowalającym.
Dzięki wymienionym osobom interesy powiatu są dopilnowywane na szczeblach centralnych.
Na koniec Starosta odniósł się do systemu szkolnictwa i problemów które mu
towarzyszą. Także zdementował plotki, które mówią o likwidacji powiatu łosickiego.
Podkreślił, iż obecna sytuacja w jakiej występuje powiat w ocenie wskaźników działalności
sprzyja jednostce. Powiat łosicki pod względem działalności jaką prowadzi znajduje się w
pierwszej dziesiątce powiatów. Zdaniem starosty żadna jednostka samorządowa w obecnym
czasie nie zaspokoiła by tak potrzeb społeczeństwa jak obecny powiat.
Starosta poinformował także radę o sytuacji w jakiej obecnie znajduje się Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Zakomunikował, iż obecnie toczy się batalia na
temat odwołania marszałka ze stanowiska. Starosta podkreślił, że w pełni popiera działania
marszałka, który nigdy nie stosował polityki dyskryminacyjnej wobec partii politycznych i on
osobiście nie może mu nic złego zarzucić.
Na koniec poprał starania wójta o dofinansowanie jednostek OSP. Podkreślił, że
gmina Platerów powinna zrobić wszystko by tych środków finansowych nie stracić. Jego
zdaniem nie ważne jest czy pieniądze trafiają bezpośrednio do budżetu powiatu czy do gmin
powiatu, ważne jest by pozostały na jego terenie.
Po wystąpieniu starosty przystąpiono do zadawania pytań:
- p. Kazun D. – przewodniczący RG, poinformował, iż SPZOZ w najbliższym czasie planuje
utworzyć w swojej placówce OJOM. Sprawa zaczyna się rozwijać dynamicznie i na
najbliższych sesjach Rady Społecznej zostanie definitywnie wyjaśniona.
Starosta – zauważył, iż jeszcze 4 lata temu OJOM był zbyteczny, NFZ wyrzucił go z planu
szpitala. Polityka się zmieniła i teraz jest konieczność utworzenia takiego oddziału. W
przeciągu 2 lat OJOM będzie musiał powstać, takie są zalecenia odgórne.
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, zapytała, czy prawdą jest iż następują zwolnienia osób
nawet takich , którym brakuje 2 lata do emerytury, a pozostawiane są osoby które posiadają
inne źródła dochodu?
p. Szymaniak M. – radny powiatu, wyjaśnił, iż dyrektor osobom które są typowane do
zwolnienia proponuje zatrudnienie na innych zasadach po zwolnieniu, na tzw. kontrakty, z
założeniem iż po roku będą mogły powrócić ponownie na etat. Poza tym kwoty wynagrodzeń
są dużo większe niż na podstawowych umowach.
Starosta – dyskusja w sprawie kadr, będzie dość szeroka. Dyrektor nic nie może
indywidualnie zrobić, musi przedyskutować to z organami społecznymi działającymi przy
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NSPZOZ w Łosicach. Dyrektor wie co robi, dlatego też celem zabezpieczenia szpitala przed
nadmiernym generowaniem strat finansowych, musi uciec się do różnych metod nieraz
drastycznych.
p. Klimaszewski F. – radny z Kisielewa, zauważył, iż coraz częściej na drogach lokalnych
zauważa się uciekających przed inspekcja drogową kierowców tirów. Samochody te
powodują pogarszanie się stanu dróg powiatowych, poprosił by jak najszybciej rozwiązać
ten problem.
p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, czy prawdą jest, ze PKS Łosice będzie funkcjonował
tylko do września?
Dodatkowo podał propozycję rozwiązania problemu komunikacji na skrzyżowaniu
ul. Bialskiej z drogą nr 19.
- p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, dodała, że zapewne powiązane jest to z uciekającą
młodzieżą szkolną. Zlikwidowano poczekalnie, polikwidowano kursy, młodzież nie ma gdzie
się schować przed deszczem, więc uciekają tam, gdzie sytuacja komunikacyjna jest bardziej
korzystna.
Starosta – w chwili obecnej do Starostwa nie docierają sygnały o ewentualnej likwidacji PKS.
PKS zwracał się d Starostwa o dofinansowanie kursów nierentownych, ale starostwo także nie
posiada środków finansowych, które mogło by przeznaczyć na ten cel.
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, dodała, iż sama występowała z wnioskiem do PKS-u o
przesunięcie kursu popołudniowego o niespełna godzinę. Dostała odpowiedz, iż zmiana ta jest
zbyt kosztowna i nie opłacalna i PKS nie wyraża zgody na przesunięcie kursu. Jeżeli PKS
liczy tylko na dochody z ucznia a nie dba o zwykłych pasażerów to kondycja jego nie ulegnie
poprawie w najbliższym czasie przy takim podejściu do sprawy.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, dodał, iż wszyscy są za tym by utrzymać powiat i
instytucje powiatowe na poziomie dotychczasowym. Jeżeli PKS splajtuje to obecne tereny
gminne staną się zaściankiem. Prywatni usługodawcy będą świadczyć usługi tylko główną
trasą o sołectwach bocznych zapomną. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie
doszło. Gmina tak jak i starostwo posiada niewielką ilość udziałów w spółce. Niewłaściwe
było to, że to właśnie burmistrz otrzymał najwięcej udziałów powinno otrzymać je starostwo.
Dlatego też burmistrz najbardziej dba o swój teren nie interesują go połączenia w gminach
zaściankowych
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Innych pytań nie wniesiono. Głos zabrał Wicestarosta Powiatu Łosickiego pan Mariusz
Kucewicz. Przeprosił, ze po raz pierwszy zjawia się na sesji w Platerowie, niemniej jednak
dotychczasowa nieobecność była spowodowana niedogodnymi terminami.
Wicestarosta odpowiadając na interpretację radnego p. Szaniawskiego, wyjaśnił, ze kwestie
dotyczące drogi krajowej nr 19 są poruszane na komisjach rady powiatu. Pismo w sprawie
stanu drogi wystosowano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Starostwo
otrzymało odpowiedz, iż droga jest w dobrym stanie, a ubytki w drodze są na bieżąco
uzupełniane.
W kwestii przejazdu tirów drogami powiatowymi, Starostwo występowało już z wnioskiem
do Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad o ustawienie inspekcji straży miejskiej
przy moście w Kózkach, żeby uniemożliwić objazd tirom drogami powiatowymi.
Otrzymaliśmy pismo, że GDDKiA nie jest tym zainteresowana i nie widzi problemu. Tematy
te są bez końca dyskutowane na różnych konwentach.
Wicestarosta odniósł się także do propozycji zmiany granic jednostek statystycznych NUTS-2
i NUTS-3 w obrębie województwa mazowieckiego. Podkreślił, iż zmiany te SA nieodzowne z
uwagi na kryterium ludności, społeczno-geograficzne oraz uwarunkowania środowiska
naturalnego za nimi przemawiają. Zdaniem Wicestarosty, nie przyniesie to żadnych skutków
ujemnych dla gminy czy też powiatu. On sam widzi w tych zmianach czysto polityczne
rzeczy a nie ekonomiczne. Postulowany podział obszaru Mazowsza zapewni w kolejnej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej środki dla słabiej rozwijających się obszarów
województwa w ramach Polityki Spójności. Wicestarosta podkreśli, ze on osobiście widzi
nieco inny podział na: wschodnie Mazowsze, zachodnie Mazowsze oraz stołeczna część
Warszawy. Ale z uwagi na fakt, iż większość gmin przyjęła proponowane przez marszałka
stanowisko, postuluje by i Rada Gminy Platerów także zagłosowała za przyjęciem
proponowanego podziału granic NUTS.
Na koniec Wicestarosta przedstawił informacje o projektach które złożył powiat na różne
rodzaje inwestycji, m.in. do programu na remont dróg w gminie Platerów tzw. nadbużanki od
drogi nr 19 do Mężenina, jak również ciągu dróg od drogi nr 19 do Ruskowa.
Po wystąpieniu Wicestarosty głosy w sprawie zabrali:
- p. Kinowski K., radny z Chłopkowi, podkreślił, iż ma inne zdanie na temat łączenia powiatu
łosickiego z siedleckim. Jego zdaniem będzie to skutkowało tym, iż część instytucji m.in.
urzędów skarbowych przejdzie do Siedlec, tak jak po ostatniej reformie Izby skarbowe i inne
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instytucje przeszły do Warszawy. Radny podkreślił, iż może to być tzw. pułapka, więc on
osobiście wstrzymuje się od głosu w tej sprawie.
Wicestarosta – wyjaśnił, iż proponowany podział jest podziałem statystycznym a nie
obszarowym.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, poinformował, że geodezja w ostatnim czasie dokonała
aktualizacji rejestru gruntów. Dokonano zmian bez wiedzy rolnika i prawdopodobnie zza
biurka bo nie są one zgodne ze stanem faktycznym, co jest niezgodne z Konstytucją.
Zmieniono działki i klasyfikację gruntów od których zależą podatki rolnika. Zrobiono to
zaocznie a aminy zazwyczaj SA korzystne dla rolnika. Radny poprosił o sprawdzenie
sytuacji, kto zlecił zmiany, dlaczego zostały wprowadzone i kto ponosi odpowiedzialność za
obecny stan rzeczy.
Radny na koniec dodał, że jego zdaniem aktualizacja powinna następować zgodnie z z
hipoteką za którą płaci właściciel działki. Na rolnika przenoszone są koszty, co nie do końca
jest zgodne z prawem.
P. Chwedorczuk I. – sołtys z Kamianki, dodała iż także u niej zostało przeprowadzone
niewłaściwe przeklasyfikowanie lasu i długo musiała zabiegać o to by błąd urzędników został
naprawiony.
Starosta – wyjaśnił, iż pomyłki zdarzają się wszędzie, problem ten postara się wyjaśnić.
Poprosił by w takich kwesturach na bieżąco interweniować i je wyjaśniać.
Innych pytań nie wniesiono. Przewodniczący obrad podziękował za przybycie i wyjaśnienie
spraw z zakresu powiatu Staroście jak i Wicestaroście. Dodał, ze Rada gminy Platerów
zazwyczaj jest na Bierzach z życiem gospodarczym jak i politycznym powiatu z uwagi na
częsta obecność władz powiatowych jak również przedstawicieli rady powiatu.
Ad.p.4
Przystąpiono do zadawania pytań:
p. Kinowski K. – radny z

Chłopkowa, ponowił prośbę o powołanie komisji celem

sprawdzenia poprawności wykazywanego metrażu w deklaracjach do naliczania podatku od
nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
p. Szeniawski M. – radny z Platerowa, poprosił o wymianę lampy ulicznej naprzeciwko
posesji p. Dziubana w Platerowie.
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p. Trochimiuk M. – sołtys z Kisielewa, przypomniał o oczyszczeniu rowu w kierunku
oczyszczalni ścieków w Kisielowie.
p. Wróbel A. – sołtys z Ruskowa, poinformowała, że nadal przed ogrodzeniem szkoły w
Ruskowie, wisi suchy konar, który zagraża bezpieczeństwu, poprosiła o jego usunięcie.
p. Kazun D. – przewodniczący obrad, poinformował, iż na granicy Nowodomek z Kisielem,
leżą dwa kręgi, z czego jeden jest zniszczony wraz z pokrywą. Poprosił o usuniecie tych
kręgów.
Wójt – wyjaśnił, że kręgi te należą do powiatu, jeżeli powiat ich nie sprzątnie, to wówczas
gmina się nimi zajmie
Innych pytań nie wniesiono.
Ad.p.5
Projekt uchwały w sprawie zmian y Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20122023 przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Platerów, p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, iż
w związku z uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy

roku 2012 dokonuje się

aktualizacji zaplanowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych w roku 2012, zgodnie
ze zmianami w budżecie gminy. Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 42.037
zł, dochodów majątkowych o kwotę 695.346 zł, natomiast plan wydatków bieżących
zwiększono o kwotę 70.447 zł i plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 323.000
zł. Zmiany wynikają m.in. z wprowadzenia kwot dotacji celowych w ramach programów z
udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne, oraz realizacji tych zadań.
Zwiększono także plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanej pożyczki z Banku Gospodarstwa
Krajowego o kwotę 343.936 zł. Dodatkowo dokonano zmian wykazu przedsięwzięć do WPF
dotyczących roku bieżącego, poprzez wprowadzenie zadania „Budowa Sali gimnastycznej
wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Lipno” w kwocie 323.000 zł, na
dokończenie realizacji tej inwestycji.
Po wyjaśnieniach Skarbik, uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący
obrad p. Dariusz Kazun, odczytał projekt uchwały Nr XVII/85/2012 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023. W głosowaniu wzięło udział 15
radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.p.6
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Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 omówiła radnym
Skarbnik gminy p. Bożena Bartoszewska.
Wyjaśniła, że plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 42.037 zł, dochodów
majątkowych o kwotę 695.346 zł, natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę
70.447 zł i plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 323.000 zł. Zmiany wynikają
m.in. z wprowadzenia kwot dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków
europejskich na zadania inwestycyjne, oraz realizacji tych zadań. Zwiększono także plan
rozchodów z tytułu spłat otrzymanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę
343.936 zł. Dodatkowo dokonano zmian wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczących roku
bieżącego, poprzez wprowadzenie zadania „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem
szatniowo-sanitarnym w miejscowości Lipno” w kwocie 323.000 zł, na dokończenie
realizacji tej inwestycji.
Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVII/86/2011 w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2012.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 14 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.
Ad.p.7
Z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki, zapoznała radnych Skarbnik gminy. Wyjaśniła, jak
wygląda proces realizacji funduszu soleckiego, oraz jakie procedury należy zachować by moc
ten fundusz otrzymać.
Po wyjaśnieniach głosy w sprawie zabrali:
p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, poparł propozycje uchwalenia funduszu
sołeckiego, podkreślając, ze SA o jedyne sroki którymi dysponują poszczególne sołectwa.
Także sołtysi jednogłośnie wypowiedzieli się za wydzieleniem funduszu sołeckiego w
budżecie gminy roku 2012.
p. Kazun D. – radny z Platerowa, dodał, że argumentem przemawiającym za potrzebą
wyodrębnienia środków finansowych stanowiących fundusz sołecki jest m.in. wykonany
remont drogi w Chłopkowie.
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Skarbnik, wyjaśniła, ze wysokość kwoty funduszu sołeckiego przypadającego na
poszczególne sołectwa uzależniona jest od liczny mieszkańców tego sołectwa.
Innych głosów nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVII/87/2011 w sprawie wyrażenie
zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 14 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.
Ad.p.8
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruskowie, przedstawiła
radnym Kierownik GZEAS p. Małgorzata Ciecierska. Przedstawiła treść projektu uchwały
wraz z uzasadnieniem Podkreśliła, że zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu
Oddziału Powiatowego w Łosicach jak i Kuratorium Oświaty, negatywnie opiniują likwidację
Szkoły Podstawowej w Ruskowie.
Po wyjaśnieniach Kierownik GZEAS głosy w sprawie zabrali:
p. Kazun D. – przewodniczący obrad, podkreślił, iż do tego tematu rada gminy ponownie
wraca po upływie niespełna roku. Najlepiej dla wszystkich było by gdyby ten problem nie
istniał, jednak powraca na nowo. Zauważył, iż przez rok czasu zarówno nauczyciele jak i
rodzice i dzieci mieli czas by przygotować się do tej decyzji. Sam zamiar likwidacji został
podjęty już w grudniu. Przewodniczący poinformował, że dwa tygodnie temu odbyło się w
urzędzie spotkanie pracowników gminy oraz wójta z przedstawicielami stowarzyszenia jakie
zawiązało

się w Ruskowie, celem przejęcia szkoły. W spotkaniu uczestniczyli także

nauczyciele ze szkoły w Ruskowie. W wyniku tego spotkania ustalono współpracę jaka
będzie odbywał się pomiędzy urzędem gminy a stowarzyszeniem który będzie organem
prowadzącym szkołę od 1 września 2012r. Ustalono, iż finansowanie przedszkola pozostaje
po stronie gminy. Dodatkowo urząd poniesie koszty związane z utrzymaniem budynku,
przedszkola, konserwatora oraz sprzątaczki. Natomiast kadra pedagogiczna jak i intendentka
z kucharką będą finansowane przez stowarzyszenie. Rozmowy toczyły się w atmosferze
przyjaznej. Zdaniem przewodniczącego współpraca jaka zostanie zawiązana od września br.
powinna się dobrze układać.
Innych głosów nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVII/88/2011 w sprawie wyrażenie
likwidacji Szkoły podstawowej w Ruskowie.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 9 radnych, 2 radnych
głosowało „przeciwko”, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta.
p. Kazun D. – przewodniczący obrad, zwracając się do przedstawicieli stowarzyszenia,
pożyczył im wielu sił i wytrwałości zwłaszcza w pierwszym roku pracy, życząc by tenrek był
owocny, by dzieci uczęszczające do szkoły w Ruskowie miały świadomość, ze ich rodzice
walczyli w słusznej sprawie.
Ad.p.9
Projekt uchwały

sprawie rocznego programu współpracy Gminy Platerów z

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 5 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok, przedstawiła radnym
Kierownik GZEAS p. Ciecierska Małgorzata.
Wyjaśniła, ze zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
zobowiązany jest do określenia w drodze uchwały Programu Współpracy Gminy Platerów z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2012 rok. Niniejsza uchwała tworzy realizację zapisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a także promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie
przejrzystych i przyjaznych zasad uczestnictwa w/w podmiotów w podejmowaniu istotnych
decyzji.
Po wyjaśnieniach p. Ciecierskiej M. uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVII/89/2011 w sprawie rocznego
programu współpracy Gminy Platerów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na
2012 rok
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 15 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.10
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Z projektem uchwały ustalającym program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt zapoznał radnych p. Prażmy Szczepan, insp. ds.
gospodarki komunalnej i ochrony gruntów.
Wyjaśnił, iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r., jak i
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r., w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rada gminy ma obowiązek w
terminie do dnia 30 marca każdego roku kalendarzoowego przyjąć w postaci uchwały roczny
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W
związku z tym gmina powinna podpisać porozumienie z firmą wykonującą takie usługi na
wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt. W chwili obecnej najbardziej kopytną instytucją
jest Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt, mieszczące się w Łukowie przy ul.
Międzyrzeckiej. Towarzystwo to z chwilą podpisania porozumienia przejmie zadania gminy z
w/w zakresu. Usługi zostaną wykonane w terminie bezpośrednio uzgodnionym telefonicznie
przez pracownika Urzędu Gminy. Wszelkie opłaty za wykonane usługi zostaną zawarte w
podpisanym porozumieniu.
Po wyjaśnieniach p. Prażmy Sz., radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVII/90/2012 ustalająca program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 14 radnych, 1 radny
glosował „przeciwko”. Uchwała została podjęta.
Ad.p.11
Stanowisko w sprawie zmiany granic jednostek statystycznych NUTS-2 i NUTS-3 w
obrębie województwa mazowieckiego, przedstawił radnym Wójt Gminy Platerów, Jerzy
Garucki.

Wyjaśnił,

ze

zmiany

podziału

statystycznego

w

obrębie

województwa

mazowieckiego SA nieodzowne z uwagi na kryterium liczby ludności, geograficzne,
społeczno-gospodarcze, które przemawiają za dokonaniem optymalnego podziału całego
województwa dla celów statystycznych, na dwie nowe jednostki NUTS-2 i rekomenduje
wyodrębnienie miasta stołecznego Warszawy oraz pozostałej części województwa
mazowieckiego, w której wyodrębniono by część siedlecką w skład której wchodził by m.in.
powiat łosicki. Pomysł podziału powstał z uwagi na fakt występowania sinego wzrostu
wskaźnika PKB na mieszkańca Mazowsza, który sztucznie zawyża podregion stołeczny, a
województwo poza stolicą cechuje niski poziom rozwoju. Postulowany podział obszaru
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Mazowsza na wskazane jednostki statystyczne zapewni w kolejnej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej środki dla słabiej rozwiniętego obszaru województwa w ramach polityki
Spójności.
Po wyjaśnieniach Wójta, radni przystąpili do głosowania nad stanowiskiem w sprawie
zmiany grani jednostek statystycznych NUTS-2 i NUTS-3 w obrębie województwa
mazowieckiego.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” stanowiskiem głosowało 13 radnych, 2
radnych „wstrzymało się” od głosu. Stanowisko przyjęto.
Ad.p.12
Punkt sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego przedstawiła radnym Kierownik GZEAS p. Małgorzata Ciecierska.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie znieśli uwag. Sprawozdanie zaopiniowano
pozytywnie.
Ad.p.13
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 27 stycznia 2012r. na XVI
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).

Ad.p.14
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gm. Platerów:
- światło przy posesji p. Dziubana, Wójt wyjaśnił, że problem ten był już zgłaszany do
zakładu energetycznego, dlaczego nie zostało to wykonane, nie wie, ponownie powtórzy swą
prośbę,
- rów przy oczyszczalni w Kisielowie, zostanie odmulony wiosną na koszt urzędu, ponieważ
w chwili obecnej spółki zrezygnowały z usług na terenie Gm. Platerów.
- gałąź w Ruskowie, czekamy na podnośnik ze straży, wówczas problem zostanie rozwiany.
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-Na konie Wójt poinformował radnych, ze w niedługim czasie czeka gminę remont
oczyszczalni w Kisielowie. Oczyszczalnia ta posiada urządzenia ze stali rdzewnej, które
zostały na nieszczęście urzędu umiejscowione w niej. Po 10 latach użytkowania oczyszczalni,
gmina stoi przed faktem natychmiastowego remontu, gdyż grozi nam rozpad urządzeń
znajdujących się wewnątrz oczyszczalni.
Następnie Wójt odniósł się do artykułu jaki pojawił się w Tygodniku Siedleckim napisany
przez p. Milenę Celińska. Z przedstawionych tam informacji wynika, ze gmina platerów
dołoży do projektu na zakup 7 samochodów strażackich kwotę 1,5 mln zł, co jest nieprawdą.
Na ten cel pozyskiwane są środki zewnętrzne o czym została już niejednokrotnie
poinformowana rada, a kwota którą podaje p. Celińska jest kwotą przez nią samą wymyśloną.
P. Michalak L. – radny z Myszkowic, zapytał, czy gmina planuje wystąpić z wnioskiem na
montaż kolektorów słonecznych?
Wójt wyjaśnił, że występują środki w Funduszu Wojewódzkim, który dotuje w/w zdania do
wysokości 45%. O programie gminnym nikt nic nie mówi, nie wiadomo jeszcze czy taki
program będzie.
Dodatkowo poinformował, iż urząd gminy złoży wniosek także do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przyznanie środków które zostaną
przeznaczone do utylizacji materiałów zawierających azbest. W chwili obecnej z terenu
gminy zgłosiło się 18 osób zainteresowanych zdjęciem + utylizacją azbestu i osoby te zostały
zgłoszone do programu. W chwili obecnej urząd otrzymał odpowiedz, ze z powodu braku
środków finansowych w Funduszu, działania te nie dojdą do skutku.
P. Iwaniuk L. – przedstawiciel gminy w Związku komunalnym „NŚ” z siedziba w Łosicach,
poinformował radnych, że uczestniczył w nieformalnym spotkaniu jakie odbyło się na terenie
związku. Głównym tematem spotkania była dyskusja nad dalszymi losami wysypiska, jak je
zmodernizować, by mogło się stać wysypiskiem regionalnym. W spotkaniu uczestniczył także
p. Andrzej Daniluk z Departamentu Ochrony Środowiska. Wstępnie Dyrektor wyraził zgodę,
ze wysypisko uzyska wpis do Planu Regionalnego, niemniej jednak będzie się to wiązało z
ogromnymi kosztami dla związku, które m.in. będą dotyczyły przekształcenia związku w
spółkę, jak również utworzenia na terenie wysypiska miejsca do kompostowania i sortowania
nieczystości stałych. Wysypisko by mogło funkcjonować musi objąć swoim zasięgiem
minimum 120-150 tyś mieszkańców. Wstępnie wyliczone inwestycje to kwota ok. 5 mln. zł.
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Nieskażone Środowisko przekształcone w spólkę przyjmie inwestycje w zamian za gwarancje
kredytowe. Każda z gmin wchodzących w jego skład udzieli tej gwarancji w kredycie.

Na koniec przewodniczący obrad przypomniał radnym o terminie składania
oświadczeń majątkowych, które upływa z dniem 30 kwietnia br. Podkreślił, by wszystkie
oświadczenia spłynęły terminowo do biura rady gminy.
Ad.p.15
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1310.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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