P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013
z obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 07 czerwca 2013 roku
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1220
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 Gminy – lista obecności w załączeniu,
3. goście zaproszeni – lita obecności w załączeniu,
4. Wójt Gminy Platerów,
5. p. Prażmo Sz. – insp. ds. gruntów
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. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów
oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia
6 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz
określenia ich zadań.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012
a) wystąpienie Wójta Gminy
b) opinia komisji Rewizyjnej Rady Gminy
c) opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół
w Siedlcach
d) dyskusja

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2012
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami na terenie
gminy Platerów w 2013r
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zbycie nieruchomości.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Zamknięcie obrad.
Podjęte uchwały :

L.p. Numer uchwały

Treść uchwały

Wnioskodawca

1.

XXIX/150/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Wójt Gminy Platerów
Gminy w Platerowie z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie powołania składów osobowych
stałych komisji Rady Gminy oraz określenia
ich zadań.

2.

XXIX/151/2013

w
sprawie
zatwierdzenia
rocznego Wójt Gminy Platerów
sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2012

3.

XXIX/152/2013

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wójt Gminy Platerów
Platerów absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2012

4.

XXIX/153/2013

w sprawie wprowadzenia Programu opieki Wójt Gminy Platerów
nad zwierzętami na terenie gminy Platerów
w 2013r

5.

XXIX/154/2013

w sprawie wyrażenia zgody za zbycie Wójt Gminy Platerów
nieruchomości.

6.

XXIX/155/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę Wójt Gminy Platerów
nieruchomości
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Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 10 05 otworzył obrady XXIX
zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie. Powitał wszystkich przybyłych na obrady sesji
nowo wybranego w wyborach uzupełniających radnego wsi Lipno, radnych RG, sołtysów,
przedstawicieli Urzędu Gminy w Platerowie, radnego Rady Powiatu Łosice oraz redaktorkę
Tygodnika Siedleckiego i Słowa Podlasia.
Ad.p.2
Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono quorum.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Do porządku
obrad nie wniesiono uwag. Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. W głosowaniu
wzięło udział 14 radnych. „Za” przyjęciem porządku głosowało 14 radnych. Porządek obrad
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 rady poinformował, że w okręgu wyborczym nr 6 odbyły się wybory
uzupełniające do Rady Gminy Platerów. Wyniki wyborów zostały podane do publicznej
wiadomości. Na obecnej sesji nowo wybrany radny złoży ślubowanie.
Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie, odczytał treść ślubowania
następnie p. Wasiluk Maciej nowo wybrany radny wypowiedział słowo „Ślubuję - Tak mi
dopomóż Bóg”. Przewodniczący obrad wręczył zaświadczeni o wyborze radnemu, życząc mu
przy tym wytrwałości w pracy na rzecz społecznej lokalności. Do życzeń dołączyła się Wójt
Gminy Platerów-Jerzy Garucki.
Ad.p.4
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Przewodniczący obrad przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmiany
składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań. Wyjaśnił, że
podjęcie uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwały Nr XXVI/144/2013 Rady Gminy w
Platerowie z dnia 15 lutego 2013r., w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Romana
Chwedorczuka oraz konsekwencją wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Platerów przeprowadzonych w dniu 19 maja 2013r., w których został wybrany Pan Maciej
Wasiluk.
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący obrad
odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy w Platerowie z
dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
oraz określenia ich zadań. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” projektem uchwały
głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.5
Interpelacje i zapytania radnych:
- p. Pawluk M., sołtys z Lipna, czy w miesiącu lipcu będą odbierane śmieci?
- p. Kazun D., radny z Platerowa, czy ogłoszono przetarg na położenie masy bitumicznej na
ul. Rolniczej w Platerowie?
- p. Kinowski K., radny z Chłopkowa, czy zostaną przekazane do poszczególnych sołectw
informacje o sposobach segregacji śmieci, jakie będą obowiązywały od 1 lipca br.?
p. Antosiuk Ł. – sołtys z Ostromęczyna, poprosił o podcieńcie konarów umiejscowionych nad
siecią energetyczna przy posesji p. Chwedoruk w miejscowości Ostromęczyn 34.
p. Baranow W. – radny z

Platerowa, kiedy zostanie przeprowadzony remont ulic w

Platerowie – Leśnej, Krzywej, Dubianki?
P. Baranow W. - poinformował Wójta, że doszły go słuchy, iż ze świetlicy w Zespole Szkół w
Platerowie zostały wyproszone dzieci podczas ulewy? Poprosił o sprawdzenie tej informacji i
ewentualne wyciągnięcie konsekwencji.
p. Raczuk D. – radny z Puczyce, poinformował, że na działce rolnej p. Wierczuka w
miejscowości Górki, został przez niego wykopany przepust – wcięcie w linie główną
wodociagu, przy którym nie widać licznika. Zapytał w jaki sposób p. Wierczuk jest
rozliczany z poboru wody?
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p. Chwedorczuk I. – sołtys z Kamianki, poprosiła o podniesienie studzienki kanalizacyjnej
przy posesji p. Gregorczuk w miejscowości Kamianka. Obecnie studzienka położona jest
poniżej asfaltu i wpływa do niej woda gruntowa.
p. Kazun D. – poinformował, że przy przejeździe kolejowym w Platerowie została naruszona
konstrukcja drogowa podczas ostatniej ulewy.
p. Klimaszewski F. – radny z Kisielewa, zwracając się do radnych potwierdził wygłoszona 3
lata temu pozytywną opinie o funkcjonowaniu oddziału chirurgii w Szpitale Powiatowym w
Łosicach. Dodał, że w trakcie pobytu w szpitalu, jako pacjent otoczony był bardzo dobrą
opieką i zarówno on jak i inni pacjenci jest zadowolony z pobytu w szpitalu i ze sposobu jego
funkcjonowania.
Ad.p.6
Sprawozdanie finansowe gminy Platerów wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za rok 2012, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz z informacją o
stanie mienia komunalnego przedstawił radnym Wójt Gminy Platerów.
Wyjaśnił, że uchwalony przez Radę Gminy Platerów budżet, po uwzględnieniu zmian
w ciągu roku, przewidywał realizacje dochodów w kwocie
wykonano w kwocie

17 373 287,29 zł. Dochody

16 855 959,44 zł, co stanowiło 97,02% planu, w tym planowane

dochody własne na kwotę 3 175 249,00 zł, wykonano w kwocie 2 862 130,76 zł, co stanowi
90,14% planu.
Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych
w ciągu roku przewidywał kwotę 16 727 538,29 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie
16 251 928,71 zł, co stanowi 97,16% ogółu planu.
Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 4 451 538,00 zł, co
stanowiło 26,61% ogółu wydatków. Wydatkowano kwotę 4 425 987,23 zł, co stanowi
99,43% planowanych wydatków na inwestycje.
Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 12 276 000,29 zł,

zrealizowano

wydatki w kwocie 11 825 941,48 zł, co stanowi 96,33% planu. Z powyższej kwoty 81,36%
stanowiły wydatki na zadanie własne, a 18,64% wydatki na zadania zlecone.
Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2012 roku wyniósł 0,00 zł. Budżet
Gminy zamknął się za 2012 r. wynikiem dodatnim w wysokości 604 030,73 zł.
Ze środków budżetu Gminy w 2012 r. spłacano 10 zaciągniętych kredytów i pożyczek
w

kwocie 1 095 748,81 zł, na plan 1 095 749,00 zł.
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Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
wyniosło 5 602 039,13 zł z terminem spłaty w 2013 roku i latach następnych.
Gmina Platerów na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadała zobowiązania
niewymagalne na łączną kwotę 5 602 039,13 zł.
Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2012 rok wyniosły 0,00 zł,
tj. 0% zrealizowanych dochodów.
Na koniec Wójt poinformował radnych o pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Platerów sprawozdaniu z wykonania
budżetu za rok 2012.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Adam Kowalczyk odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za
rok 2012 z wykonania budżetu.
Następnie przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr Si.246.2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach z dnia 22
maja 2013r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Platerowie,
dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy za 2012r.
Do przedstawionych dokumentów uwag nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXIX/151/2012 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok 2012. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” projektem
uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta.
Następnie przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXIX/152/2012 w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok
2012. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” projektem uchwały głosowało 15
radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Wójt podziękował radnym za pozytywną ocenę jego pracy, podkreślił, że to nie jest
tylko jego praca ale praca całego urzędu którym kieruje. Pozytywnie wykonany budżet to
również zasługa rady gminy i sołtysów którzy także pracują nad budżetem gminy i jego
realizacją.
Podkreślił, że jego zdaniem współpraca wójta z radnymi przebiega bardzo dobrze,
dlatego tak dużo w gminie można zrobić. Podkreślił, że obecna kondycja finansowa gminy
jest na poziomie zadowalającym. Wszystkie zobowiązania pieniężne są regulowane na
bieżąco. Dodał, że pomimo tego, że budżet gminy zamknął się w 2012r wynikiem dodatnim,
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jego realizacja w trakcie roku nie była łatwa. Dlatego też największe słowa uznania Wójt
skierował do Skarbnik gminy, dziękując mu za współpracę.

P. Kazun D. – zauważył, że rok 2012 był rokiem przełomowym, w którym gmina „odbiła się”
od najgroźniejszej sytuacji. Obecnie pojawiły się szanse na dokończenie powstałych
inwestycji, dlatego też jego zdaniem pracę Wójta, skarbnika jak i rady gminy należy
opiniować pozytywnie.
Ad.p.7
Z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami
zapoznał radnych p. Szczepan Prażmo insp. ds. gruntów. Wyjaśnił, że celem Programu jest:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Zgodnie z Programem obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku – w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji, na
podstawie podpisanego przez gminę porozumienia z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół
Zwierząt.
Zapisy programu wskazują, że wyławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie
okresowo, w miarę zgłoszeń mieszkańców i zapewniana im będzie pomoc weterynaryjna – w
przypadkach tego wymagających. Wyłapywane będą tylko zwierzęta bezdomne pozostawione
bez opieki w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub
posiadacza, a w szczególności zwierzęta agresywne, chore lub zagrażające bezpieczeństwu
ludzi.
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Bezdomne zwierzęta gospodarskie będą przekazywane do wybranego gospodarstwa,
które uzyska pozytywną opinie Powiatowego Inspektora Weterynarii i z którym zostanie
podpisana umowa określająca szczegółowe rozliczenia i obowiązki stron.
Koszty realizacji zadań objętych niniejszym Programem będą pokrywane z budżetu
gminy, w którym gmina rezerwuje kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zapisów
niniejszej uchwały.
Po wyjaśnieniach p. Prażmo Sz. uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał

projekt uchwały Nr XXIX/153/2013 w sprawie

wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami na terenie gminy Platerów w 2013r. W
głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.8
Z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zapoznał
radnych p. Prażmo Sz. insp. ds. gruntów. Wyjaśnił, że projekt dotyczy sprzedaży
nieruchomości oznaczonej numerem działki 696 o powierzchni 0,19 ha, położonej w obrębie
wsi Ostromęczyn, będącej własnością gminy Platerów. P. Prażmo poinformował, że jest
pozytywna decyzja w sprawie sprzedaży tej działki wystawiona przed radę sołecką wsi
Ostromęczyn.
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXIX/154/2013 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” podjęciem
uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Adp.9
Z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zapoznał
radnych p. Prażmo Sz. insp. ds. gruntów. Wyjaśnił, że projekt uchwały był szczegółowo
dyskutowany na komisjach oraz była także przeprowadzana wizja w terenie celem
dokładniejszego rozeznania w sprawie. P. Prażmo wyjaśnił, że uchwała dotyczy
nieruchomości położonej w miejscowości Ostromęczyn Kolonia o numerze działki 240będącej drogą gminną.
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W projekcie uchwały założono, że wyraża się zgodę na zamianę części drogi gminnej
oznaczonej numerem działki 240 położonej w obrębie wsi Ostromęczyn Kolonia na część
działki oznaczonej numerem 152/2 w tym samym obrębie należącej do p. Wiesława i
Zuzanny Antosiuk, według szkicu który tworzy załącznik do projektu uchwały oraz na
warunkach przedstawionych w załączniku, które mówią, że:
- wszelkie koszty związane z zamianą nieruchomości ponoszą wnioskodawcy Zuzanna i
Wiesław Antosiuk, także dopłatę za różnicę w powierzchni według stawki 1 m 2 – wynikającej
z wyceny nieruchomości gminnej,
- nowo wytyczona droga nie może być węższa niż 8 metrów, licząc od krawędzi „fosy”,
- przed dokonaniem zamiany wnioskodawcy wykonają przepust w miejscu zjazdu z drogi
głównej na drogę nowo wytyczoną oraz utwardzenia nawierzchni nowego odcinka drogi.
Na koniec p. Prażmo Sz. podkreślił, że Rada Sołecka wsi Ostromęczyn Kolonia
zaopiniowała negatywnie zamianę nieruchomości natomiast odmienne zdanie miał
Konserwator zabytków który wydał pozytywna opinię w tej sprawie.
Po wyjaśnieniach p. Prażmo, głos zabrał p. Bartoszuk T. – radny z Ostromęczyna,
który wyjaśnił, że sprawa zamiany drogi jest mu bardzo dobrze znana i jego zdaniem
negatywna opinia rady sołeckiej jest bardziej sentymentalna niż merytoryczna. Zamiana drogi
nie pogorszy ruchu drogowego, ani też nic nie zmieni w tym ruchu, więc zamiana położenia
drogi w tym przypadku jest jak najbardziej wskazana.
Innych wniosków nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXIX/155/2013 wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta.
Adp.10
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 15 maja 2013r. na XXVIII
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).

Ad.p.11

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:
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- odbiór śmieci - Wójt wyjaśnił, że odbiór śmieci od miesiąca lipca br. będzie odbywał się
przez firmę, która wygra przetarg na tą usługę,
- informacja o segregacji – mieszkańcy gminy w okresie ostatnich dwóch miesięcy byli
odwiedzani przez pracowników gminy, którzy roznosili deklaracje śmieciowe, oraz
informowani poprzez ulotki o sposobach segregacji śmieci. Takie konkrety jak –Kto będzie
dostarczał worki do segregacji?, jeszcze wówczas nie były nam znane, gdyż dopiero zostało
to ustalone przed ogłoszeniem przetargu. W chwili obecnej wiemy, że firma która będzie
odbierała śmieci także będzie bezpłatnie zaopatrywała mieszkańców gminy w worki do
segregacji.
- podcięcie drzew w miejscowości Ostromęczyn – sprawa zostanie zgłoszona do zakładu
energetycznego.
- remont dróg polnych w Platerowie- remonty tych dróg mogą odbyć się w ramach środków z
funduszu sołeckiego, także wszystko zależy od tego na jaki cel w danym roku środki
finansowe przeznaczy wieś.
- sygnał o wyproszonych dzieciach ze świetlicy szkolnej w Platerowie – wójt wyjaśnił, że
zbada tą sprawę, do chwili obecnej nie dotarła do niego ta informacja.
- sprawa przetargu na drogę w Platerowie – Wójt wyjaśnił, że nieoficjalnie wiadomo, że
gmina Platerów otrzyma 40 tyś zł. z FOGR. Jeżeli tylko zostanie potwierdzona ta informacja,
wówczas po połączeniu środków finansowych z funduszu sołeckiego, zostanie ogłoszony
przetarg na to zadanie.
- remont drogi w Falatyczach – sprawa został zgłoszona do zarządu dróg powiatowych i
powiat zobowiązał się wykonać to zadanie,
- studzienka kanalizacyjna w Kamiance – Wójt poinformował, że przeprowadzi wizję w
terenie i wówczas podejmie stosowne kroki w tej sprawie,
- dodatkowy hydrant w Zaborzu – hydrant został zamówiony, w najbliższym czasie zostanie
wykonane zadanie,
- sprzedaż wody z hydrantu p. Wierczukowi – Wójt wyjaśnił, że sprzedaż wody z hydrantu
odbywa się przy udziale konserwatora, ale jeszcze zbada tę sprawę. Dodatkowo Wójt
poinformował radnych, że rozważana jest możliwość podłączenia mieszkańców Górek do
hydroforni w Hruszniewie, żeby to zrealizować gmina musi na to zadanie wykonać projekt

10

- p. Warczyk I., radna z Ruskowa, zapytała czy jest szansa na budowę tzw. schetynówki od
miejscowości Puczyce aż do Ruskowa.?
- Wójt wyjaśnił, że powiat miał wykonać dokumentację na te drogę przy uwzględnieniu na
ten cel środków unijnych. Jeżeli otrzymamy środki to odcinek tej drogi w pierwszej
kolejności zostanie wykonany
P. Szymaniuk M. – radny Rady Powiatu, zobowiązał się, że zorientuje się na jakim etapie jest
ta sprawa? .
Na koniec Wójt poinformował radę o przesłuchaniu w jakim uczestniczył zarówno on jak i
Przewodniczący rady, z powodu złożenia doniesienia do CBA przez p. Jana Borysiaka w
zakresie nielegalnie pobranej opłaty za przyłączenie do kanalizacji jego nieruchomości. Wójt
wyjaśnił, że sprawę CBA odrzuciło i skierowało ją do Prokuratury, która przeprowadza
szereg czynności wyjaśniających zaskarżoną kwestię.
Podkreślił, odnosząc się do zarzutów w skardze p. Borysiaka, że obowiązkiem gminy jest
tylko wybudowanie kanału głównego, a nie przyłącza do nieruchomości. Skoro gmina
wykonała oba zadania więc żąda należności z tytułu wykonania przyłącza od nitki głównej do
nieruchomości w kwocie 900 zł, które powinien na własny rachunek wykonać mieszkaniec
nieruchomości.
Dodatkowo poruszono temat instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Platerów.
Wójt wyjaśnił, że w gminie Platerów występuje około 800 gospodarstw zainteresowanych
montażem kolektorów słonecznych. Dane te uzyskał z poszczególnych sołectw gminnych. W
chwili obecnej są do pozyskania środki z WFOŚiGW ale na zasadach nieopłacalnych dla
gminy, gdyż w formie pożyczki a nie dotacji. Kondycja finansowa gminy nie pozwala na
wykonanie tego zadania na proponowanych przez WFOŚiGW warunkach. Wójt
poinformował, ze będzie prowadził rozmowy by te warunki zmieniono, jeżeli się nie uda,
wówczas gmina złoży wniosek o pozyskanie środków unijnych na ten cel.
p. Kazun – przewodniczący obrad, zapytał, jaki będzie koszt dla mieszkańca realizacji tej
inwestycji?
Wójt – wyjaśnił, że chciałby by koszt ten zamknął się w kwocie 1500-1700 zł.
Na koniec Wójt poinformował radnych o piśmie jakie wpłynęło od Polskich Kolei
Państwowych – Spółki Akcyjnej w Warszawie w związku z podjęta przez radę gminy
uchwałą o użytkowaniu wieczystym nieruchomości oznaczonej nr działki 515/18.
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Kolej proponuje by Gmina Platerów nabyła w/w nieruchomość na następujących
warunkach:
- budynek ma nadal służyć częściowo jako dworzec kolejowy,
- gmina zobowiązuje się nieodpłatnie i na czas nieoznaczony ustanowić prawo służebności
budynku na rzecz Spółek – PKP S.A., z siedzibą w Warszawie, PKP Energetyka S.A. z
siedzibą w Warszawie, TK Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, polegające na całodobowym dostępie do urządzeń
infrastruktury technicznej w budynku w celu ich konserwacji, eksploatacji, remontu, budowy
i przebudowy.
- kolej zobowiązuje także gminę do zachowania w części budynku pomieszczenia na
poczekalnię, jak również udostępnienia w drodze umowy cywilno-prawnej lokalu na kasę
biletową.
- kolej zaproponowała, by pozostała część budynku została przeznaczona na realizacje zadań
własnych Gminy, w tym celów mieszkaniowych, jak również może być przedmiotem najmu,
dzierżawy lub użyczenia.
Na koniec Wójt dodał, że gmina w najbliższym czasie zajmie stanowisko w/w kwestii.

Przewodniczący obrad poinformował wszystkich, że w dniu 30 czerwca odbędzie się
coroczny festyn gminny z okazji Dnia Platerowa, połączony z atrakcjami sportowymi.
W imieniu organizatorów wszystkich serdecznie zaprosił.
Ad.p.12
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1220.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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