
P R O T O K Ó Ł   Nr XXIV/2012

z obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 14 grudnia 2012 roku

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1400

Obradom przewodniczył P. Kazun Dariusz – przewodniczący Rady Gminy.

Ustawowy skład rady – 15 radnych.

W obradach uczestniczyli :

1. radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu (93%),
- nieobecny: Kowalczyk Adam – radny z Mężenina Kolonii
2. sołtysi Gminy Platerów – lista w zał.
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. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-
2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Platerów na rok 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie regulaminu utrzymani czystości i porządku na terenie gminy 
Platerów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
9.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Platerów 
i zagospodarowania tych odpadów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat  za usuwanie odpadów z 
nieruchomości.
13. Podjecie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Platerów.
14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji 
podatkowych.



15.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja 
o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały :

L.p. Numer uchwały Treść uchwały wnioskodawca

1 XXIV/122/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Wójt Gminy 
Platerów

2 XXIV/123/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2023

Wójt Gminy 
Platerów

3 XXIV/124/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Platerów na 
rok 2013 Wójt Gminy 

Platerów

4 XXIV/125/2012 w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych

Wójt Gminy 
Platerów

Ad.p.1

Przewodniczący  obrad  P.  Kazun  Dariusz  o  godz.  1005  otworzył  obrady  XXIV 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie. Powitał wszystkich przybyłych na obrady sesji, 

gości  zaproszonych,  w tym  radną Rady Powiatu  p.  Grażynę  Kasprowicz  oraz  redaktorkę 

Słowa Podlasia p. Monikę Maryniuk a także przedstawicieli urzędu Gminy w Platerowie oraz 

radnych i sołtysów gminy Platerów.

Przewodniczący obrad wyjaśnił sołtysom powód zwołania sesji nadzwyczajnej, która 

odbyła się 14 grudnia br.

Ad.p.2

Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono quorum. 

Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji.  Do porządku obrad 

p. Warczyk Irena radna z Ruskowa zaproponowała zmiany. Radna zawnioskowała by pkt 8 

przełożyć na obrady kolejnej sesji, innych zmian do porządku nie wniesiono. Przystąpiono do 

głosowania nad wnioskiem p. Warczyk I. – radnej z Ruskowa. W głosowaniu wzięło udział 

14 radnych, „za” wnioskiem głosował 1 radny, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, 12 radnych 

głosowało „przeciwko”. Wniosek został odrzucony.  Następnie przystąpiono do głosowania 
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nad porządkiem obrad. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” przyjęciem porządku 

głosowało 12 radnych, 2 radnych „wstrzymało 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

Przystąpiono do zadawania pytań:

p.  Szaniawski  M.  –  radny  z  Platerowa,  poinformował,  że  na  terenie  gminy  Platerów  do 

późnych godzin porannych świeci się oświetlenie uliczne. Poprosił Wójta o interwencję w tej 

sprawie.

p. Chwedorczuk R. – radny z Lipna, zgłosił wniosek by uwzględnić w budżecie gminy na rok 

2013 środki finansowe na remont oczyszczalni ścieków w Kisielowie.

Skarbnik – wyjaśniła, ze w budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano na ten cel 15.500 zł.

p. Baranow W. – radny z Platerowa, poprosił o wystosowanie wniosku do PKP, z prośbą o 

załączenie oświetlenia na peronach oraz przy dojściu do peronów na placu PKP.

p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, powrócił do tematu drogi leśnej, która została uszkodzona 

w trakcie remontu drogi należącej do gminy Korczew. Poinformował o przeprowadzonych 

pracach na uszkodzonej  drodze po interwencji  wójta,  dodając że jakość tych  prac jest  na 

poziomie mało zadowalającym, poprosił o dalsza interwencje w tej sprawie.

p. Raczuk D. – radny z Puczyc, poinformował Wójta, że w miejscowości Puczyce 100 m od 

krzyżówki nadal nie zostało uzupełnione oświetlenie uliczne.  

p.  Boruta  J.  –  sołtys  z  Zaborza, dodał,  że  taki  sam problem występuje  w  miejscowości 

Zaborze.

p. Musiejczuk J. – radny z Falatycz, zapytał, czy w budżecie gminy zaplanowano środki na 

dokończeni remontu gminnej drogi w Falatyczach.

p. Kinowski K. – radny z Chłopkowa Kol. zapytał jak wygląda rozwiązanie kwestii spornej 

dotyczącej uprawnień komisji rewizyjnej w zakresie kontroli?

Wójt – wyjaśnił, że jeszcze nie ma odpowiedzi radcy prawnego w tej sprawie.

Na konie zabrała głos p. Kasprowicz G. – radna Rady Powiatu Łosice. Podkresliła, że zbliża 

się  konie  roku  i  z  tego  tytułu  chciałaby  się  rozliczyć  z  radą  z  interpelacji  jakie  do  niej 

wpływały. Wyjaśniła, że wszystkie drobne sprawy starała się na bieżąco regulować. Pozostał 

problem drogi „schetynówki” -  dodała że tę sprawę zgłosiła do p. Budrewicza - Kierownika 

Zarządu Dróg w Łosicach, który obiecał jej, że „schetynówka” zostanie naprawiona wiosną 

przyszłego roku. Na konie dodała, że w chwili obecnej potężnym problemem dla gminy jak i 
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powiatu są inwestycje z uwagi na skromny budżet jaki posiadają obie instytucje. Najgorszy 

stan drogi w gminie  Platerów jest  w miejscowości  Czuchów oraz Czuchów-Pieńki.  Jeżeli 

gmina „wysupła” jakieś oszczędności w swoim budżecie by dołożyć środki finansowe do tej 

inwestycji to powiat tą inwestycje przeprowadzi na najbardziej zniszczonym odcinku drogi.. 

Radna  na  koniec  złożyła  wszystkim  obecnym  jak  również  mieszkańcom  gminy  na  ręce 

radnych  i  sołtysów  życzenia  świąteczno-noworoczne,  życząc,  zdrowych,  spokojnych, 

rodzinnych  świąt w otoczeniu życzliwych ludźmi. Spełnienia marzeń osobistych i gminnych 

w roku nadchodzącym, by radni mogli wspólnie inwestować i wykonywać zadania służące 

wszystkim mieszkańcom.

Innych pytań nie wniesiono.

Ad.p.4

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  Platerów  w  roku  2012, 

przedstawiła  Skarbnik  gminy  Platerów,  p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że 

przedstawiony  projekt  zawiera  zmiany  w  zakresie  zaplanowanych  kwot  dochodów 

i wydatków budżetowych roku 2012.

 Ulega zmniejszeniu plan dochodów bieżących w budżecie gminy o kwotę 8.325 zł, w 

tym zmniejszeniu ulega dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 

ustawami o kwotę 45.839 zł. Zmniejszeniu ulegają także wydatki bieżące w budżecie gminy o 

kwotę 8.325 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie ustawami o kwotę 45.839 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 

17.363.662,29  zł,  w  tym  plan  dochodów  bieżących:  12.899.262,33  zł,  a  plan  dochodów 

majątkowych 4.464.399,96 zł.  Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 16.717.913,29 zł, 

w tym plan wydatków bieżących 12.271.257,29 zł, a plan wydatków majątkowych 4.446.656 

zł. Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXIV/122/2012 w sprawie zmian 

w budżecie  gminy w roku 2012. W głosowaniu wzięło udział  14 radnych.  „Za” uchwałą 

głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.p.5

Projekt  uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2013-2023 

przedstawiła  radnym  i  sołtysom  skarbnik  gminy  p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że 
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wartości  wykazane  za  lata  2010 i  2011 przyjęto  według faktycznego  wykonania  budżetu 

Gminy platerów wynikające ze sprawozdań rocznych. Wielkości ujęte w roku 2012 są zgodne 

z  kwotami  wynikającymi  z  planu  budżetu  na  dzień  30.09.2012r.  oraz  przewidywane 

wykonanie  budżetu  za  rok  2012.  Dochody  i  wydatki  zaplanowano  na  podstawie  danych 

Ministerstwa  Finansów,  Krajowego  Biura  Wyborczego,  Mazowieckiego  Urzędu 

Wojewódzkiego  Wydziału  finansów.  Uwzględniono  również  wielkości  środków 

zewnętrznych, które wynikają z  podpisanych umów i porozumień o przyznaniu pomocy ze 

środków europejskich. Zaplanowano niezbędne kierunki wydatków, inwestycji i remontów. 

Planowane  kwoty  rozchodów  budżetu  w  2013r.  wynikają  z  harmonogramu  spłat 

zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów.  Jednakże  od  roku  2014  gmina  będzie  zmuszona  do 

skorygowania  kwot  spłat  kredytów  (zmianę  harmonogramów  spłat)  w  celu  uzyskania 

pozytywnych wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych.  Niniejszy projekt  Wieloletnie  Prognozy Finansowej zakłada kwoty 

spłat  kredytów  po  niezbędnej  korekcie  harmonogramów  spłaty  na  lata  2014-2023. 

Dostosowując się  do wymogów wynikających  z  art.  242 ustawy o finansach publicznych 

przestrzega  się zasady,  aby wydatki  bieżące  nie były  wyższe  od dochodów bieżących.  W 

planowanym  na  rok  2013  budżecie  gminy  wygospodarowano  nadwyżkę  budżetu  którą 

przeznacza się na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wyniku 

czego nastąpi szybki spadek poziomu zadłużenia gminy.

Dochody majątkowe w latach 2013-2023 są najniższe od lat poprzednich z uwagi na 

to,  iż  na  chwilę  obecną  nie  planuje  się  wydatków  majątkowych  mających  pokrycie  w 

dochodach  majątkowych.  Przy  obecnym  36%  zadłużeniu  gminy,  nie  planuje  się 

rozpoczynania  nowych  inwestycji.  Planuje  się  natomiast  w  ramach  spodków  własnych 

kontynuację  zadań  rozpoczętych.  Plany  w  poszczególnych  latach  będą  korygowane  na 

podstawie wykonania i możliwości finansowych budżetu gminy.

Do przedstawionych wyjaśnień nie wniesiono uwag. 

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXIV/123/2012  w  sprawie 

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2013-2023.  W  głosowaniu  wzięło  udział  14 

radnych. „Za” uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.p.6

Skarbnik gminy p. Bożena Bartoszewska zapoznała radnych i sołtysów z projektem 

budżetu gminy na rok 2013. Wyjaśniał, że zostały ustalone dochody budżetu gminy na rok 
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2013  w  łącznej  kwocie  13 220 157  zł,  z  tego:  a)  bieżące  w  kwocie  13 184 957  zł,  b) 

majątkowe w kwocie: 35.200 zł.

Wydatki  gminy  ustalono  w kwocie  12 592 317  zł,  z  tego:  a)  wydatki  bieżące  w  kwocie 

12 504 365 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie: 87.952 zł.

W  projekcie  budżetu  ustalono  nadwyżkę  budżetu  gminy  w  wysokości  627.840  zł,  która 

zostanie  przeznaczona  na  spłatę  otrzymanych  kredytów  i  pożyczek.  Ustalono  dodatkowo 

rozchody  budżetu  w  kwocie  627  840  zł  z  następujących  tytułów:  spłaty  otrzymanych 

kredytów w kwocie 280.220 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 347.620 zł.

Ustalono  limity  zobowiązań  do  zaciągniętych   kredytów  i  pożyczek  na  sfinansowanie 

przejściowego  deficytu  budżetowego  w  kwocie  200 000  zł.  Założono  rezerwę  ogólną  w 

wysokości 94.962 zł oraz rezerwę celową w wysokości 30.538 zł, z tego na realizacje zadań z 

zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.538 zł. Dodatkowo upoważniono Wójta do 

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż 

bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Upoważniono Wójta także do dokonywania zmian 

w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodze3nia ze stosunku pracy i 

zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych czy 

rezygnacji  z  wykonania  przyjętych  zadań.  Na koniec  omówiono  szczegółowo objaśnienia 

poszczególnych działów budżetowych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych.

Do przedstawionych wyjaśnień nie wniesiono uwag. 

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXIV/124/2012  w  sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Platerów na rok 2013. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

„Za” uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.p.7

Z  projektem  uchwały  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na 

terenie  gminy  Platerów  zapoznała  radnych  p.  Wachowicz  Elżbieta  insp.  ds.  gospodarki 

przestrzennej. Wyjaśniła, że regulamin określa prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, 

podmiotów  odbierających  odpady  oraz  samej  gminy.  Regulamin  określa  między  innymi 

rodzaje  odpadów,  które  właściciele  nieruchomości  muszą  zbierać  w  sposób  selektywny. 

Ponadto  regulamin  określa,  w jaki  sposób właściciel  nieruchomości  winien pozbywać się 

konkretnych  rodzajów odpadów: czy  poprzez  gromadzenie  w pojemniku  i  przekazywanie 

podmiotowi odbierającemu, czy poprzez przekazanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

– co dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składających deklarację i 

płacących opłatę „śmieciową”.
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W zakresie gospodarki odpadami przewidziano obowiązek selektywnej zbiórki przez każdego 

właściciela kilkunastu rodzajów odpadów. Niektóre z tych odpadów będzie musiał gromadzić 

w pojemnikach,  a inne  – w przypadku właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  – będzie 

przekazywał do punktu(-ów) selektywnej zbiórki odpadów.

Regulamin  wskazuje,  jakie  pojemniki  należy  stosować  oraz  jakie  minimalne  rozmiary 

pojemników  należy  wykorzystywać  do  zbierania  i  gromadzenia  tych  rodzajów  odpadów, 

które będą zbierane i odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Ponieważ  Rada  nie  podejmuje  uchwały  o  objęciu  systemem  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, więc te podmioty będą 

pozbywały  się  odpadów komunalnych  bezpośrednio  ze  swojej  nieruchomości  poprzez  ich 

gromadzenie w pojemnikach – wcześniej je segregując – zgodnie z regułami określonymi w 

regulaminie na podstawie dotychczasowych zasad, czyli na podstawie umowy.

W zakresie  pozostałych  obowiązków  regulamin  określa  również  obowiązki  właścicieli  w 

zakresie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych.

Ponadto  regulamin  określa  zasady  dotyczące  uprzątnięcia  błota,  śniegu,  lodu  i  innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (np. jedną z zasad 

jest, że należy uczynić to niezwłocznie po ustąpieniu opadów).

Regulamin określa także zasady dotyczące mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza 

myjniami  i  warsztatami  naprawczymi,  obowiązki  osób utrzymujących  zwierzęta  domowe, 

mające  na  celu  ochronę  przed  zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed 

zanieczyszczeniem  terenów  przeznaczonych  do  wspólnego  użytku,  a  także  wymagania 

utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

W uchwale wyznaczono również obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzania.  P.  Wachowicz  poinformował  radnych  o  pozytywnej  opinii  na  temat 

regulaminu  Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Łosicach  Po wyjaśnieniach głosy w sprawie 

zabrali:

p.  Baranow  W.  –  radny  z  platerowa,  zapytał,  kto  ma  zabezpieczyć  właścicielowi 

nieruchomości przy której położony jest chodnik piasek do posypywania tego chodnika?

Wójt – wyjaśnił, że jest to obowiązek właściciela posesji.

p. Kinowski K. – radny z Chłopkowa, zauważył,  że przedstawiony radnym projekt na komisji 

w wyniku przeprowadzonej dyskusji na jego temat uległ poprawkom. Radni nie posiadają 

poprawionego  projektu  uchwały  i  nie  mają  pewności  czy  te  poprawki  zostały  właściwie 

naniesione.
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p.  Wachowicz  E.  –  insp.  ds.  gosp.  przestrzennej,  wyjaśniała,  że  projekt  z  naniesionymi 

poprawkami został ponownie wydrukowany i leży na stoliku przy który siedzą radni.

p. Bartoszuk T. – radny z Ostromęczyna, poinformował wszystkich ze przed przyjazdem na 

sesję w radiu usłyszał informację, ze termin podejmowania uchwał tzw. „śmieciowych” został 

przesunie ty do 31 stycznia 2013r.

p. Iwaniuk L. – radny z  Hruszniewa, zauważył, że dość szczegółowo projekty uchwał były 

omawiane na komisji niemniej jednak jego zdaniem projekty te powinny zostać jeszcze raz 

przedyskutowane przed podjęciem, dlatego też zaproponował by pkt. od 7 do 13 przełożyć na 

kolejne posiedzenie  sesji,  oraz poprzedzić  podjęcie  tych  uchwałą  jeszcze  raz  dyskusją  na 

komisji.

p.  Lewczuk  A.  –  radny  z  Hruszewa  poparł  propozycje  p.  Iwaniuk  L.,  niemniej  jednak 

zauważył,  że  dyskusja  nad  przedstawionymi  projektami  nie  zaszkodzi,  dlatego  też 

zaproponował, by samo głosowanie nad uchwałami przełożyć na kolejne obrady sesji a na 

obecnej sesji jeszcze raz przedyskutować każdy projekt uchwały.

p. Iwaniuk L. – wyraził zgodę na taką wersje wniosku.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Lewczuk A. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za „ wnioskiem głosowało 12 radnych, 2 radnych 

głosowało „przeciwko”.  Wniosek przyjęto do realizacji. Wobec przyjętego wniosku ustalono, 

że na obradach obecnej sesji wszystkie punkty dotyczące tematu śmieci zostaną omówione 

natomiast  głosowanie  nad  uchwałami  zostanie  przeprowadzone  na  obradach  sesji  w dniu 

28 grudnia br.

p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa zauważył, że na obradach komisji radzie przedstawiono 

tylko  projekt  uchwały  mówiący  o  przyjęciu  stawki  za  odbiór  śmieci  od  osoby  w 

gospodarstwie nie informowano rady o możliwości ustalenia stawki od gospodarstwa. Wobec 

czego  poprosił  by  taki  projekt  uchwały  oraz  wyliczenia  mu  towarzyszące  przedstawiono 

radnym na najbliższym posiedzeniu komisji.

W wyniku burzliwej dyskusji radni wnieśli kilka uwag do projektu regulaminu w sprawie 

utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Platerów, które zostaną wprowadzone do 

projektu i przedstawione radnym na najbliższym posiedzeniu komisji.

Ad.p.8

P. E. Wachowicz, wyjaśniła radnym, że nowelizacja ustawy z dnia 13  września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) oraz art.  
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6k  ust.1  pkt.1  nakłada  na  radę  gminy  obowiązek  wyboru  metody  ustalenia  opłat  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawodawca  dopuszcza  cztery  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy.

-w myśl art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedmiotowa 

opłata może stanowić iloczyn stawki opłaty oraz :

1. iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2. ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3. powierzchni lokalu mieszkalnego

        - zgodnie z art.6j ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy 

może  uchwalić  jedną  stawkę  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od 

gospodarstwa domowego.

Do  zakresu  obowiązków  rady  gminy  należy  określenie  niższych  stawek  opłat  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny. – art. 6k ust. 3 u.p.cz.

Po wyjaśnieniach p. Wachowicz E. głosy w sprawie zabrali:

p. Baranow W. -  radny z Platerowa, zauważył, że na komisji radnym przedstawiono tylko 

trzy metody, nie została przedstawiona metoda od gospodarstwa. Zaproponował by jeszcze 

raz  projekt  uchwały  przedyskutować  na  obradach  komisji  uwzględniając  wyliczenia 

odnoszące się do każdej z metod.

p.  Klimaszewski  F.  –  radny z Kisiela,  zauważył  że  stawka od osoby dotknie  najbardziej 

rodziny wielodzietne, które i tak ledwo wiążą koniec z końcem. 

p.  Kinowski  K.  –  radny  z  Chłopkowa,  zauważył,  że  wzorując  się  stawką  jaką  rada 

wypracowała  na  komisji  czyli  8  zł  za  śmieci  niesegregowane  i  4  zł  od  osoby za  śmieci  

segregowane, można przyjąć zakładając,  że średnio na gospodarstwo domowe przypada 3 

osoby, że opłata od gospodarstwa domowego za śmieci niesegregowane wyniosłaby 24 zł, 

natomiast za śmieci segregowane od gospodarstwa 12 zł.

p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, zauważył, że na obecnym poziomie nie mając jeszcze 

żadnej wiedzy kto wygra przetarg na odbiór śmieci i w jaki sposób gmina będzie rozliczać się 

z przedsiębiorstwem, należy przyjąć taką stawkę by nie powodowała braków finansowych w 

budżecie gminy, jak również by nie była zbyt wygórowana, bo wówczas podniesie się pułap 

przetargu  w  którym  wystartują  zainteresowane  odbiorem  śmieci  z  terenu  gminy 

przedsiębiorstwa. 
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p.  Bartoszuk  T.  –  radny  z  Ostromęczyna,  zaproponował,  by  na  nowo  jeszcze  raz 

przedyskutować  metody opłaty za śmieci na obradach kolejnej komisji.

p.  Kinowski  k.  –  radny  z  Chłopkowa,  oprosił  by  p.  Wachowicz  przygotował  definicje 

gospodarstwa  domowego  na  postawie  której  będą  ewentualnie  obciążane  gospodarstwa 

domowe opłatą.

Ad.p.9

Z  projektem  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości, 

zapoznała radnych p. Wachowicz E. – insp. ds. gospodarki przestrzennej. Wyjaśniła, że każdy 

właściciel, współwłaściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie gminy Platerów 

jest zobowiązany do złożenia deklaracji  o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Na  posiedzeniu  komisji  radni  przyjęli  metodę  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi  w  postaci  „od  osoby”,  dlatego  tez  taki  projekt  uchwały  został 

przygotowany  i  przedstawiony  do  głosowania.  W  myśl  tej  metody  każdy  właściciel 

nieruchomości  zobowiązany jest  do  samo  opodatkowania  i   terminowego  uiszczania,  bez 

wezwania, opłat za wykonywanie przez Gminę przejętego obowiązku, w wysokości będącej 

iloczynem liczby osób zamieszkujących nieruchomość i jednostkowej stawki zryczałtowanej 

opłaty  zatwierdzonej  uchwałą  Rady  Gminy.  Informacja  o  wysokości  i  terminach  opłaty 

dostarczana  przez   mieszkańcom  gminy  będzie   weryfikowana  na   podstawie  ewidencji 

ludności. 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości  jest samo naliczanie opłaty i uwzględnianie 

zmian  jej  wysokości  spowodowanych  zmianą  liczy  mieszkańców  nieruchomości.  W 

przypadku  niezgodności  pomiędzy  liczbą  osób  zameldowanych  a  liczbą  osób  faktycznie 

zamieszkujących, właściciel nieruchomości może wykazać stan faktyczny zaświadczeniem, 

potwierdzającym  stałą  nieobecność  mieszkańca  na  terenie  posesji,  wystawionym  przez 

odpowiednie organy, np. zaświadczeniem z internatu,  z placówki opieki zdrowotnej, uczelni 

wyższej, itp.

Po  wyjaśnieniach  p.  Wachowicz  radni  wprowadzili  kilka  uwag  do  załącznika  projektu 

uchwały.  Ustalono że projekt uchwały jeszcze raz zostanie  przedyskutowany na obradach 

najbliższej komisji rady.
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Ad.p.10

Z projektem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapoznała radnych p.  Wachowicz E. – 

insp.  ds.  gospodarki  przestrzennej.  Wyjaśniła,  że  projekt  uchwały  wskazuje,  że  każdy 

właściciel  nieruchomości  ponosi  na  rzecz  gminy  opłatę  miesięczną  za  gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi  do  15  każdego  miesiąca.  Urząd  z  kolei  rozlicza  się  z  firmą 

wywozową  co  miesiąc,  W  przypadku  niewypełnienia  przez  właściciela  nieruchomości 

obowiązku  uiszczenia  opłaty  obowiązują  przepisy  ordynacji  podatkowej  (do  dłużnika 

wysyłane jest upomnienie,  jeśli we wskazanym terminie należność nie zostaje uregulowana 

urząd wszczyna postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w 

trybie egzekucji administracyjnej -do urzędu skarbowego wysyłany jest tytuł wykonawczy).

Po wyjaśnieniach p. Wachowicz głosy w sprawie zabrali:

p.  Iwaniuk  L.  –  radny  z  Hruszniewa,  zapytał,  czy  nie  rozsądniej  by  było  ustalić  opłatę 

kwartalną Anie miesięczna

p. Kazun D. – zaproponował by obie możliwości były zawarte w projekcie uchwały.

Wójt – wyjaśnił, że gmina raz w miesiącu będzie rozliczała się z firma, więc przy ustaleniu 

opłaty kwartalnej będzie musiała dokonywać opłaty własnymi Śródkami.

P Lewczuk A – radny z Hruszewa, zauważył, że opłata miesięczna  w tym przypadku jest 

właściwa, zaproponował by pozostawić projekt uchwały bez zmian. 

Ad.p.11

Z projektem uchwały  w sprawie  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerów i 

zagospodarowania tych odpadów zapoznała radnych, p Wachowicz E. – insp. ds. gospodarki 

przestrzennej. Wyjaśniła, ze projekt wskazuje, ze w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  nastąpi odbiór pewnego 

rodzaju  odpadów  komunalnych  prowadzony  bezpośrednio  od  właściciela,  czyli  odpadów 

zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie, w postaci: szkła, tworzyw sztucznych, 

papieru  i  tektury,  metalu,  opakowań  wielomateriałowych  itp.  Uchwal  wskazuje,  iż  inne 

odpady komunalne selektywnie zbierane, odbywać się będzie w punktach selektywnej, wśród 
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tych  odpadów  wymieniono:  przeterminowane  lekarstwa  i  chemikalia,  zużyte  baterie  i 

akumulatory,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  meble  i  inne  odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

Odpady komunalne selektywnie zbierane,  będą samodzielnie  dostarczane przez właścicieli 

nieruchomości do punktu selektywnego zbierania zlokalizowanego w Platerowie na ul. Leśna 

2, który będzie czynny w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 8.00 – 15.00.

Po wyjaśnieniach p. Wachowicz, nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Ad.p.12

Projekt uchwały w sprawie kreślenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów z 

nieruchomości przedstawiła radnym p. Wachowicz E. – insp. ds. gospodarki przestrzennej. 

Wyjaśniał, że na podstawie art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391z późniejszymi zmianami) oraz  art. 7 

ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy w drodze uchwały określa górne stawki 

opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 

wysokości 650 zł za 1 m³ odpadów  nie segregowanych oraz W przypadku , gdy odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny przez firmy działające na podstawie 

wpisu do ewidencji działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Platerów  w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , stosuje się stawkę 

w wysokości   325 zł  z 1m³. Dodatkowo projekt uchwały  Określa się górną stawkę opłat za  

usługi  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych   i  transportu  nieczystości 

ciekłych od właścicieli nieruchomości w  wysokości 15 zł z 1m³ ścieków.

Po wyjaśnieniach p. Wachowicz głosy w sprawie zabrali:

p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, zapytała co się stanie z odbiorem nieczystości stałych z 

gospodarstw w których nie będzie umowy na odbiór śmieci?

p. Wachowicz E. – wyjaśniła, że w takich gospodarstwach będą obowiązywały stawki górne 

opłat ustalone przez rade gminy.

p.  Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, zaproponował by stawki ujęte w projekcie uchwały 

zostały  podwyższone,  będzie  to  służyło  większej  motywacji  do  zawierania  umów  z 

przedsiębiorstwami.

Innych propozycji nie wniesiono.
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Ad.p.13

Z projektem uchwały  w sprawie  wymagań  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca 

ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych  i  transportu nieczystości  ciekłych  na terenie  gminy Platerów zapoznała 

radnych p. Wachowicz E. – insp. ds. gospodarki przestrzennej. Wyjaśniła, że  na podstawie 

art. 7 ust.3a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 poz. 391z późn.zm.)  w związku z przepisami § 1 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) oraz  art. 40 ust.1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 

zm.) – Rada Gminy Platerów w postaci uchwały  określa wymagania, jakie powinien spełnić 

przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  w zakresie  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych.  Projekt  wskazuje,  że   przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania dotyczące:

1. Wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do:

- pojazdów asenizacyjnych przeznaczenia do świadczenia usług: 

a) dysponować wyposażeniem technicznym spełniającym wymagania odnośnie do pojazdów 

asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych; 

(Dz U. 2002 Nr 193 poz. 1617 z późn. zm.)

- bazy transportowej:

a)  prowadzić  zarejestrowaną  działalność  gospodarczą  w  zakresie  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

b) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa, 

c) posiadać zaplecze techniczno i biurowe,

d) posiadać bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wraz z punktem bieżącej 

konserwacji i miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów. 

2. Zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

a) myć i dezynfekować pojazdy oraz urządzenia z częstotliwością gwarantują zapewnienie im 

właściwego stanu sanitarnego, 

b)  zapewnić  aby  pojazdy  i  inne  urządzenia  były  zabezpieczone  przed  niekontrolowanym 

wydostawaniem się nieczystości ciekłych, podczas ich gromadzenia a także transportu,
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c) prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach dezynfekujących 

oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń,

d) zapewnić pracownikom świadczącym usługi odbierania odpadów czystego i estetycznego 

ubioru  oznaczonego  nazwą  przedsiębiorcy,  umożliwiającego  w  sposób  jednoznaczny 

wizualną identyfikację przedsiębiorcy.

3. Miejsce przekazywania nieczystości ciekłych: punkt zlewny.

Do  przedstawionego  projektu  uchwały  nie  wniesiono  uwag.  Ustalono,  ze  projekt 

zostanie przyjęty na najbliższej sesji.

Ad.p.14

Z projektem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych, zapoznał radnych Wójt Gminy Platerów. Wyjaśnił, że na podstawie art. 6a ust. 

11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, art.  6  ust.  13 ustawy z dnia 12 

stycznia  1991r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  oraz  art.  6  ust.  9  ustawy  z  dnia  30 

października  2002r.  o  podatku  leśnym,  Rada  Gminy  uchwała  w  postaci  uchwały  wzory 

informacji  i deklaracji  :  na podatek od nieruchomości oraz na podatek rolny i na podatek 

leśny. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

Po wyjaśnieniach Wójta, nie wniesiono uwag do projektu.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXIV/225/2012  w  sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji  i  deklaracji  podatkowych.  W głosowaniu wzięło 

udział  14  radnych.  „Za”  uchwałą  głosowało  14  radnych.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie

Ad.p.15

Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w dniu  28  listopada  2012r.  na  XXIII 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi 

załącznik do protokółu).
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Ad.p.16

Odpowiedzi na zapytani i interpelacje udzielił Wójt Gminy Platerów-Jerzy Garucki:

- światło uliczne, Wójt wyjaśnił, że są to zegary astronomiczne, których nie da się ustawić z 

dokładnością co do minuty.

- brakujące oświetlenie w Puczycach, poprosił by radny spisał numer słupa.

- oświetlenie PKP, Wójt odczytał  pismo w którym zarząd PKP chce przekazać dla urzędu 

gminy budynek stacji PKP wraz z działką w nieodpłatne użytkowanie. P. Baranow – radny z 

Platerowa, zauważył, że gmina powinna dokonać analizy czy takie użytkowanie jest dla niej 

opłacalne. Jest to budynek który wymaga generalnego remontu oraz zabezpieczenia dojścia 

do peronów. 

- dokończenie drogi gminnej w Falatyczach, w budżecie gminy są zabezpieczone środki na 

zapłacenie zdania które było wykonane w roku bieżącym, innych środków w budżecie nie 

przewidziano.

Na  koniec  przewodniczący  obrad  poinformował  radych  o  udziale  swoim  i  Wójta  w 

obchodach 50-lecia ślubu jakie odbyły się w dniu 22.11 br. w budynku OSP w Platerowie dla 

22  par  małżeńskich  które  obchodziły  50-lecie  pożycia  małżeńskiego.  Dodatkowo 

poinformował, że 19 grudnia w Starostwie w Łosicach odbędzie się sesja opłatkowa w której 

będzie uczestniczył biskup Dydycz.

Ad.p.17

Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.

Przewodniczący obrad podziękował za przybycie na obrady sesji.

Obrady XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1400.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                               Przewodniczący RG

E. Trocewicz                                                                                                              Dariusz Kazun
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