P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012
z obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 25 maja 2012 roku
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1130
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 przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu” z siedzibą w
Drohiczynie.
a) Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –
Tygiel Doliny Bugu” w zakresie projektu dodatkowych zadań planowanych w ramach
strategii.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10. Zamknięcie obrad.
Podjęte uchwały :
L.p.

Numer
uchwały

Treść uchwały

wnioskodawca

XVIII/91/2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Wójt Gminy Platerów
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XVIII/92/2012

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnym
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w
2012 roku

Wójt Gminy Platerów
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XVIII/93/2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów
oraz określenia granic ich obwodów

Wójt Gminy Platerów

1

Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Kazun Dariusz o godz. 1005 otworzył obrady XVIII zwyczajnej
sesji Rady Gminy w Platerowie.
Powitał przybyłych na obrady sesji gości – Przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania
„Tygiel Doliny Bugu” z Drohiczyna p. Monikę Sadową, radną rady powiatu, p. Grażynę
Kasprowicz oraz radnych gminnych i sołtysów.
Ad.p.2
Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono quorum.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Do porządku
obrad uwag nie wniesiono. Przystąpiono do głosowania, za porządkiem obrad. W głosowaniu
wzięło udział 13 radnych. „Za” przyjęciem porządku głosowało 13 radnych. Porządek
przyjęto do realizacji jednogłośnie.
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 Kazun poprosił o zabranie głosu gościa – p. Monikę
Sadową, przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu” z Drohiczyna. P.
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Monika wyjaśniła, że Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Dolny Bugu” będzie
ubiegać się o dodatkowe środki w ramach osi 4 Leader, gdzie jednym z kryteriów oceny
Lokalnej Strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań jest opisanie procesu konsultacji z
przedstawicielami społeczności lokalnej, stad też jej obecna wizyta na obradach sesji w
gminie

Platerów.

Przedstawiciel

LGD

poinformowała,

iż

obecnie

w

strukturze

Stowarzyszenia mieści się 12 gmin z terenu województwa mazowieckiego oraz 8 gmin z
województwa podlaskiego. Dodatkowo poinformowała o możliwości ubiegają się w chwili
obecnej o środki w ramach małych projektów, min. na rozwój i tworzenie małej
przedsiębiorczości oraz także na rozwój wsi. Podkreśliła, iż od miesiąca stycznia 2012 roku
prowadzone są w poszczególnych gminach konsultacje społeczne w celu dostosowania
lokalnej strategii rozwoju do potrzeb społecznych. Lokalną Strategią Rozwoju jest dokument
opisujący wszystkie powiązane cele realizowane w okresie 2007-2013. Przedstawicielka LGD
szczegółowo wypowiedziała się na temat planowanych nowych przedsięwzięć, które mogą
być dofinansowane przez LGD z chwilą pozyskania na ten cel nowych, zewnętrznych
środków finansowych. Największą uwagę radnych zwróciły tzw. małe projekty, których
kwota dofinansowania wynosiła do 80%, m.in. na organizacje festynów, utworzenie placów
zabaw czy też zakup strojów dla zespołów np. ludowych działających przy instytucji GOK.
Po wystąpieniu przedstawiciela LGD przewodniczący obrad podziękował za
przedstawienie bogatych informacji na temat działania Stowarzyszenia LGD oraz za
przeprowadzone konsultacje w celu aktualizacji lokalnej strategii rozwoju, na koniec życzył
miłej i owocnej współpracy pomiędzy LGD a gminą.
Ad.p.4 i 9
Przystąpiono do zadawania pytań:
p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, poprosił o oznakowanie miejscowości Platerów, jak
równie o ustawienie znaku kierunkowego przy drodze nr 19 z informacja o położeniu
miejscowości Platerów.
Wójt – wyjaśnił, że problem ten zostanie zgłoszony do rejonu dróg.
p. Prokopiuk Zbigniew- sołtys z Górek, poinformował, ze w miejscowości Gorki często
dochodzi do awarii wodociągu co powoduje zła jakość wody w kranie a często nawet jej brak.
p. Kubić Urszula – sołtys z Platerowa, także podniosła ten sam problem, który występuje w
ujęciu wodociągowym w Platerowie.
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p. Antosiuk Łukasz - sołtys z Ostromęczyna, ponownie zwrócił się z prośbą o wykoszenie
trawy w koło hydrantów, pomalowanie hydrantów oraz o sprawdzenie ich jakości. Podkreślił,
iż zgłaszał ten problem do kierowniczki SZB, która kazała mu zgłosić ten problem na piśmie.
Wójt – poinformował, iż dopilnuje by ten problem został jak najszybciej rozwiązany.
p. Kasprowicz Grażyna – radna rady powiatu, poinformowała radnych, że w najbliższym
czasie wszystkie ubytki zgłaszane przez radnych w drogach powiatowych zostaną
naprawione, wszystko ma się odbyć do końca września.
p. Prokopiuk Zbigniew – sołtys z Górek, poprosił o oczyszczenie krzyżówki w miejscowości
Hruszniew. Poprosił także by gmina interweniowała w sprawie bezdomnego psa wałęsającego
się w miejscowości Górki, który zagraża bezpieczeństwu przechodniów.
p. Chwedorczuk R. – radny z Lipna, zwrócił uwagę na usterki jakie SA widoczne w nowo
wybudowanej schetnówce. Podkreślił, że od Lipna do krzyżówki w Kisielowie można
zauważyć 23 pęknięcia w nawierzchni asfaltowej.
p. Boruta Jan - sołtys z Zaborza, poinformował o znacznych ubytkach w drodze w
miejscowości zaborze przed mostem, przy posesji Pana Molendy.
p. Raczuk Daniel – radny z Puczyc, poprosił o naprawienie przepustu przed mostem w
miejscowości Puczyce.
p. Klimaszewski Franciszek – radny z Kisielewa, poprosił by Wójt wyjaśnił, kto zadecydował
o ścince drzew przy ośrodku zdrowia w Platerowie. Czy była to decyzja gminy, czy może
wola mieszkańców ośrodka. Poprosił także, by wyjaśniono, gdzie zagospodarowano drzewo z
usuniętych drzew oraz kiedy ostatecznie zostanie zakończona inwestycja przy ośrodku.
Na koniec zwrócił się z pytaniem, czy planowane są w tym roku Dni Platerowa?
Wójt - wyjaśnił, że zostały ścięte dwa drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu przechodniów,
podcięto także czuby u dwóch świerków, na co gmina uzyskała zezwolenie. Dodatkowo
planowane jest ułożenie nawierzchni asfaltowej w miejscu wjazdu na teren ośrodka,
natomiast wejście dla pacjentów zostanie wyłożone kostką brukową. Wójt poinformował, iż
decyzje swoje urząd podejmował przy udziale radnego p. Szaniawskiego, który jednocześnie
jest przedstawicielem mieszkańców ośrodka.
p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, wyjaśnił, że wszyscy mieszkańcy zaakceptowali
decyzje wójta, przeciwna jest jej tylko jedna mieszkanka ośrodka. W miejscu w którym
planowane jest położenie asfaltu nie można ułożyć kostki brukowej, gdyż wjazdem tym
dowożony jest do ośrodka węgiel, którego jeden skład to około 30 ton, co zniszczyło by
kostkę.
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Na koniec Wójt poinformował radnych, że Dzień Platerowa planowany jest 8 lipca br.
Innych pytań nie wniesiono.
Ad.p.5
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 omówiła Skarbnik
gminy p. Bożena Bartoszewska.
Wyjaśniła, że plan dochodów bieżących został zmniejszony w budżecie gminy o kwotę
25.292 zł, w tym:
- zwiększono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
ustawami o kwotę 200 zł. Także zmniejszono wydatki bieżące w budżecie gminy o kwotę
25.292 zł, w tym zwiększono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami o kwotę 200 zł.
Po zmianach plan dochodów ogółem wyniósł 16.959,776 zł, w tym plan dochodów
bieżących: 12.306,230 zł, plan dochodów majątkowych: 4.650,546 zł.
Plan wydatków ogółem wyniósł: 16.088,830 zł, w tym plan wydatków bieżących:
11.699,074 zł, plan wydatków majątkowych: 4.389,756 zł.
Dodatkowo Skarbik poinformowała, iż urząd otrzymał dotację z Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zakup samochodów strażackich w kwocie 300
tyś zł. Wyjaśniła, że obecnie w budżecie gminy z uwagi na zaniżoną kwotę jaką otrzyma
gmina z WFOŚiGW na zakup samochodów strażackich brakuje 70.347 zł. Dlatego też gmina
do zaplanowanego już wkładu 120 tyś, dodatkowo musi „wysupłać” brakujące środki.
Skarbnik poinformowała, iż Wójt obiecał, że środki w tej wysokości otrzyma ze sprzedaży
składników majątkowych OSP Lipno, Platerów.
Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVIII/91/2012 w sprawie zmian w
budżecie gminy w roku 2012.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, „za” uchwałą głosowało 13 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.6
Z projektem uchwały ustalającym program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt zapoznał radnych Wójt Gminy – Jerzy Garucki.
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Wyjaśnił, iż w związku z uwagą Nadzoru Prawnego w Siedlcach, w uchwale którą
Rada Gminy Platerów przyjęła w dniu 16 marca, należy wprowadzić korektę do przyjętego
programu. Urząd wystosował pismo, iż zobowiązuje się do zmiany uchwały w najbliższym
terminie sesji. W związku z powyższym, został stworzony nowy projekt uchwały
uwzględniający uwagi nadzoru.
Po wyjaśnieniach Wójta, radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVIII/92/2012 w sprawie
wprowadzenia Programu

opieki

nad zwierzętami

bezdomnymi

oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy platerów w 2012 roku.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, „za” uchwałą głosowało 12 radnych, 1 radny
głosował „przeciwko”. Uchwała została podjęta.
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. Ciecierska Mąłgorzata, Kierownik GZEAS. Wyjaśniała, iż w związku z
likwidacją Szkoły Podstawowej w Ruskowie z dniem 1 września 2012r., następuje zmiana
granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Platerów.
Projekt uchwały zakłada, iż miejscowości należące do zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w
Ruskowie (Hruszew, Myszkowice, Rusków, Zaborze) zostaną włączone do obwodu Szkoły
Podstawowej im. J. Słowackiego w Górkach.
Po wyjaśnieniach p. Ciecierskiej, uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVIII/93/2012 ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia
granic ich obwodów.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, „za” uchwałą głosowało 11 radnych, 2 radny
„wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta.
Po podjęciu uchwały p. Kinowski K. – radny z Chłopkowa, ustosunkowując się do założeń
ustawy o ochronie zwierząt, zwrócił uwagę na kilka nieścisłości jakie zawiera w sobie ustawa
i które są sprzeczne z ustawą o łowiectwie.
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P. Klimaszewski F. – radny z Kisielew, dodał, że takich bzdurnych ustaw jest kilka, podał
przykład ustawy o emeryturach, dodają, że obecna władza nie liczy się ze zdaniem zwykłego
obywatela, nawet prezydent nic w trym kierunku nie robi by blokować niedorzeczne ustawy.

Ad.p.8
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 16 marca 2012r. na XVII
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).

Ad.p.9
Na koniec przewodniczący obrad przedstawił krótkie sprawozdanie z sesji Rady
Społecznej działającej przy SPZOZ w Łosicach, w której uczestniczył pomiędzy sesjami.
Poinformował, że z końcem czerwca br. zakończą się prace remontowe budynku
administracyjnego przy SPZOZ w Łosicach. Poinformował także, że w tym samym terminie
zostanie uruchomiona bateria słoneczna w remontowanym budynku. Dodatkowo wyjaśnił, że
prowadzone są prace nad powstaniem oddziału OJOM w budynku szpitala.
P. Kazun D., dodał, iż osoby zainteresowane regionalizmem będą miały okazje w dniu
16 czerwca br., uczestniczyć w sesji naukowej organizowanej przez Muzeum Regionalne w
Siedlcach, dodał, iż dzień później planowana jest wycieczka trasą Dąbrowa-Korczew-MordyRusków-Hruszniew i Sarnaki. Koszt wycieczki to kwota około 70,00 zł. Chęć uczestnictwa w
wycieczce należy zgłaszać do Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
P. Ciecierska M. – Kierownik GZEAS, poinformowała, że w dniu 29 maja br., przy
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się bezpłatne badanie
mammograficzne dla kobiet w wieku powyżej 50-tego roku życia.

Ad.p.10
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1130.
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Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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