P R O T O K Ó Ł Nr XX/2012
z obrad XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 13 lipca 2012 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie
w godz. 1005–1210
Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun – przewodniczący Rady Gminy.
Ustawowy skład rady – 15 radnych.
W obradach uczestniczyli :
1.
2.

radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu ( 100% ),
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. Interpelacje i zapytania radnych
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały :
L.p.

1
2

Numer
uchwały

Treść uchwały

wnioskodawca

XX/100/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012-2023

Wójt Gminy Platerów

XX/101/2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Wójt Gminy Platerów

Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Kazun Dariusz o godz. 1005 otworzył obrady XX
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie. Powitał wszystkich przybyłych na obrady
sesji, następnie poinformował radnych o celu zwołana sesji nadzwyczajnej.
W obradach sesji wzięła udział mieszkanka wsi Kisielew, pani Musiolik Małgorzata.
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 15 radnych. „Za” przyjęciem porządku głosowało 15 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
Przystąpiono do zadawania pytań:
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, zwróciła się do Wójta z pytaniem, czy w najbliższym czasie
planowany jest remont ośrodka zwłaszcza remont dachu.
Wójt – wyjaśnił, że pracownicy urzędu gminy zostali zapoznani z problemem. Ustalono, że
remont zostanie przeprowadzony z chwilą wyschnięcia zacieku jaki widnieje przy dymniku.
p. Klimaszewski F.- radny z Kisielewa, poinformował, że w minionych dniach odbyło się
zebranie wiejskie mieszkańców wsi Kisielew, na którym poruszono kwestie zmian w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również bieżące sprawy.
Wyjaśnił, iż na zebraniu zadano mu kilka pytań na które nie umiał udzielić odpowiedzi
dlatego też chciałby te pytania skierować do Wójta:
1. Czy gmina robi coś w kierunku likwidacji dzikich wysypisk na terenie gminy?
Od siebie dodał, że nadleśnictwo ściąga z urzędu wszystkich którzy naruszają porządek w
lesie i są wyciągane przeciwko tym osobom konsekwencje.
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Wójt – wyjaśnił, że takie same działania jak nadleśnictwo prowadzi urząd.
2. Jak wygląda kwestia utylizacji eternitu?
Wójt wyjaśnił, że na terenie gminy występuje problem z eternitem. Kilka wniosków w ciągu
roku urząd może złożyć do WFOŚiGW w Warszawie celem dofinansowania zadania w
postaci zdjęcia i utylizacji eternitu przez odpowiednio przeszkoloną do tego firmę. Ale
zdarzają się też przypadki, że mieszkańcy we własnym zakresie zdejmują eternit, dlatego też
osoby takie mogą go umieścić na bazie w Platerowie.
3. Wypłynęła też prośba od mieszkańców o zróżnicowaniu opłat za odbiór nieczystości
stałych.
Wójt – wyjaśnił, że problem ten zostanie rozwiązany przy podejmowaniu najbliższych uchwał
z zakresu gospodarki komunalnej.
4. Czy wszelkie naprawy chodnika i drogi tzw. schetynówki odbywają się w ramach
gwarancji?
Wójt, wyjaśnił, że naprawy są wykonywane w ramach gwarancji.
5. Kto jest odpowiedzialny za czystość chodnika na odcinku przy którym nie występują
zabudowania?
Wójt, podkreślił, że za ten odcinek odpowiada właściciel działki przy której położony jest
chodnik.
6. Czy gmina ma w panach budowę oczyszczalni przydomowych?
Wójt, poinformował, że w chwili obecnej gmina nie posiada środków finansowych na
budowę oczyszczalni przydomowych.
p. Baranow W. – radny z Platerowa, poinformował o dziurze w drodze obok strażnicy w
Platerowie która spowodowała załamanie asfaltu wokół niej.
p. Lewczuk A. - radny z Hruszewa, zadał pytanie, czy gmina posiada wiedzę jakimi dzialakmi
i w jakich miejscowościach jest zainteresowana firma Wokas na których będą prowadzone
wykopaliska torfu?
Wójt, wyjaśnił, że są to miejscowości Rusków, Zaborze, Czuchów i Kisielew, tam gdzie są
największe pokłady torfu..
p. Warczyk I. - radna z Ruskowa, zwróciła się do Wójta z pytaniem, kiedy gmina otrzyma
kostkę brukową z tzw. odzysku z ul. Kolejowej w Łosicach.
Wójt, wyjaśnił, że jeszcze ostateczna decyzja w sprawie kostki nie zapadła. Musi sprawdzić
jakość tej kostki zanim podejmie decyzję w tej sprawie.
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p. Baranow W. - radny z Platerowa, zauważył, że przy zbiorniku retencyjnym w Platerowie
jak również w centrum Platerowa należy umieścić toi-toi.
p. Michalak L. - radny z Myszkowic, zwrócił uwagę na problem jaki występuje w
miejscowości Myszkowice, dotyczący spożywania alkoholu przy sklepie w tej miejscowości
przez osoby nietrzeźwe.
Wójt, poinformował radnego, że problem ten zgłosi do Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Innych pytań radni nie wnieśli.
Głos zabrała mieszkanka wsi Kisielew, p. Musiolik Małgorzata, która wystąpienie rozpoczęła
od przedstawienia własnej osoby. P. Musiolik poruszyła kwestie z zakresu gospodarki
komunalnej. Zwróciła uwagę na zadowalającą jakość funkcjonowania wodociągów na terenie
gminy oraz złą jakość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. P. Musiolik M. wniosła uwagi
do umowy na odbiór wody sporządzonej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w
Platerowie, którą zakład zawiera z odbiorcami z terenu gminy. P. Musiolik podkreśliła, że jest
to umowa częściowo zdezaktualizowana, dodała, że do umowy jej zdaniem należało by
wpisać wysokość naprawy szkody za następujące przypadki:
- za zerwanie plomby na wodomierzu,
- uszkodzenie wodomierza,
- nielegalny pobór wody z hydrantów,
- za przyłącza wody bez projektu poza wiedzą zakładu.
Wysokość odszkodowania za w/w przypadki należy corocznie weryfikować uchwałą Rady
Gminy. P. Musiolik zaproponowała także ustalenie normy odczytu wodomierzy i
wyznaczenie kwoty za odczyt wodomierzy. Wówczas można by było to wykorzystać do stanu
hydrantów.
Kolejne uwagi dotyczyły funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. P. Musiolik poinformowała
radnych o tym, że w 2010r. wystosowała pismo do zakładu komunalnego w sprawie
studzienek kanalizacyjnych, na które uzyskała niezadowalającą odpowiedz. P. Musiolik
podkreśliła, że studzienki kanalizacyjne na terenie gminy są zakryte ziemią i wobec tego
działają tak prawie jak oczyszczalnie ścieków, bo zalegają w nich ścieki. Podkreśliła, że cały
czas mówi się, że zakład przynosi starty, a jest to spowodowane tym, że nie ma udrożnionej
sieci kanalizacyjnej i odkrytych pokryw kanalizacyjnych. Powoduje to fakt, że nie działają
prawidłowo pompownie ścieków i są liczne awarie.
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P. Musiolik poprosiła radę by dokonała przeglądu zakresów czynności w gminie, co umożliwi
być może, przesunięcia stanowiskowe (np. zatrudnienie na hydroforni kobiet). Na
zakończenie p. Musiolik wskazała jeszcze inne źródła finansowania, które mogły by zasilić
zwiększenie zatrudnienia w gospodarce komunalnej.
P. Musiolik poruszyła także temat remontu drogi w kierunku leśniczówki w Kisielewie, którą
wykonano we wrześniu 2008r. Reasumując swoją wypowiedz, p. Musiolik podkreśliła, iż
gmina w trybie natychmiastowym winna wystosować pismo o remont tejże drogi,
zdewastowanej eksploatacją i wycinką pobliskich lasów, do Nadleśnictwa Sarnaki.
p. Klimaszewski F. - radny z Kisielewa, dodał, że sprawą tą interesował się także i z ustaleń
jego wynika, że nadleśnictwo nie może wykonywać wspólnych inwestycji waz z jednostką
gminną. Dodał, że jeszcze raz prześledzi przepisy, jeżeli sytuacja uległa zmianie, poinformuje
o tym radę.
p. Musiolik M. - wyjaśniła, że zadanie to nie będzie inwestycją tylko remontem drogi już
istniejącej, co umożliwi dofinansowanie.
Na koniec złożyła dwa wnioski o następującym brzmieniu:
1. Zatrudnić dodatkowych pracowników w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w
Platerowie, zgodnie z przepisami BHP.
2. Dofinansować działalność gospodarki wodnokanalizacyjnej.
Działania te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej (wyeliminowanie
awarii oczyszczalni i przepompowni ścieków) oraz prawidłowe funkcjonowanie sieci
wodociągowej poprzez:
- odkrycie zasuw wodnych,
- oraz odkrycie pokryw włazów kanalizacyjnych na sieci kanalizacyjnej.
P. Kinowski K. - radny z Chłopkowa, zauważył, iż rada niejednokrotnie zwracała uwagę na
wadliwą prace SZB. Analizowane były także zakresy czynności pracowników. Od kierownika
SZB radni nigdy nie uzyskali informacji na temat, z którym zwracali się do zakładu.
p. Kazun D. - przewodniczący obrad, zwracając się do Wójta, poprosił by urząd przyjrzał się
pracy organizacyjnej SZB.
Wójt – doda, że zastanawia się wraz ze Skarbnikiem nad likwidacją zakładu.
Innych pytań nie wniesiono.
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Ad.p.4
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012-2023 przedstawiła radnym Skarbnik gminy, p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, że
dokonywana jest aktualizacja zaplanowanych kwot dochodów oraz wydatków budżetowych
w roku 2012, zgodnie ze zmianami w budżecie. Plan dochodów majątkowych został
zwiększony o kwotę 40.000 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę
93.000 zł. Zmiany są wynikiem wprowadzonej dotacji na zadanie inwestycyjne w kwocie
40.000 zł oraz wynikiem przesunięć w planie wydatków bieżących, gdzie zwiększono plan
wydatków majątkowych o kwotę 93.000 , w tym 85.000 zł na modernizację drogi gminnej we
wsi Falatycze dz. Nr 876 o długości 200m i 6.500 zł na rozbudowę wodociągu we wsi
Platerów.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XX/100/2012 w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023. W głosowaniu wzięło udział 15
radnych. „Za” uchwałą głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.p.5
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 omówiła Skarbnik
gminy p. Bożena Bartoszewska.
Wyjaśniła, że plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 40.000 zł,
natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 93.000 zł. Zmiany są wynikiem
wprowadzonej dotacji na zadanie inwestycyjne w kwocie 40.000 zł oraz wynikiem przesunięć
w planie wydatków bieżących, gdzie zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę
93.000 , w tym 85.000 zł na modernizację drogi gminnej we wsi Falatycze dz. Nr 876 o
długości 200m i 6.5000 zł na rozbudowę wodociągu we wsi Platerów.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XX/101/2012 w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2012. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” uchwałą
głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

6

Ad.p.6
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2012r. na XIX
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).

Ad.p.7
Na koniec Wójt Gminy przedstawił pismo jakie wpłynęło od mieszkanki wsi Rusków,
która jest jednocześnie radą gminy Platerów – p. Ireny Warczyk, w sprawie nienależnie
pobieranej opłaty przez gminę za przyłącze kanalizacyjne. Radna w piśmie prosi o wskazanie
podstawy prawnej na podstawie której urząd żąda od osób którym wykonano przyłącze
kanalizacyjne opłaty za to przyłącze. W piśmie podkreśla, że jeżeli gmina nie powoła się na
stosowne przepisy, zażyczy sobie zwrotu wpłaty którą dotychczas uiściła w wysokości 750 zł
wraz z należnymi odsetkami.
Obecna w obradach sesji radna, nie chciała zabierać głosu w sprawie. Dodała, że
życzy sobie stosownej, pisemnej odpowiedzi na złożone do urzędu pismo.
Odpowiedz na pismo została przygotowana przez Skarbnik gminy i wręczona radnej
(za potwierdzeniem odbioru) na obradach sesji.
Przedstawione przez Wójta pismo wywołało dyskusję wśród radnych. Wójt
zauważył, że jeżeli radny działa na szkodę gminy to sytuacja robi się co najmniej dziwna.
Wyjaśnił, że jak już niejednokrotnie powtarzał, kiedy skargi w tej samej sprawie wpływały
od mieszkańców wsi Czuchów-Pieńki i Czuchów, wyjaśniał, że gmina ma obowiązek budowy
tylko linii głównej przyłącza. Jeżeli wybudowała więcej to słuszne jest, że chce
wyegzekwować od mieszkańców opłatę za to przyłącze.
p. Bartoszuk T. - radny z Ostromęczyna, zauważył, że zarówno radni jak i ogół mieszkańców
gminy mają świadomość, iż została ustalona umowna kwota za przyłącze kanalizacyjne w
wysokości 900 zł, opłata stała dla każdego mieszkańca. Gmina nie stosuje stawki z metra, bo
nie każdego mieszkańca gminy na takie podłączenie było by stać.
p. Skarbnik, zwróciła się do radnej z Ruskowa, by napisała podanie do urzędu o umorzenie
brakującej kwoty 150 zł, w związku z trudną sytuacją finansową w której się obecnie
znajduje.
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p. Warczyk I. - radna z Ruskowa, nie zgodziła się na takie rozwiązanie sprawy, po czym
opuściła obrady sesji.
Innych głosów w sprawie nie wniesiono.

Ad.p.8
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1210.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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