
P R O T O K Ó Ł         Nr XXVIII/2013  

z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,

odbytej w dniu 17 maja 2013 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie

w godz. 905–1020

 

         Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun – przewodniczący Rady Gminy.

 

Ustawowy skład rady – 14 radnych.

 

W obradach uczestniczyli : 

1.radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu (93%), nieobecni: 

a) Raczuk Daniel – radny z Puczyc 

2. Wójt Gminy Platerów

3. Skarbnik Gminy Platerów

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  udzielenia  pomocy finansowej  Związkowi  Komunalnemu 

„Nieskażone  Środowisko” z  siedzibą  w Łosicach  na  przygotowanie  dokumentacji  Punktu 

Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  i  wniosku  na  udzielenie  pozwolenia 

zintegrowanego.

5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2013.

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. Numer uchwały Treść uchwały Wnioskodawca

1. XXVIII/148/2013 w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej 
Związkowi  Komunalnemu  „Nieskażone 
Środowisko”  z  siedzibą  w  Łosicach  na 
przygotowanie  dokumentacji  Punktu 
Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 
Komunalnych  i  wniosku  na  udzielenie 
pozwolenia zintegrowanego.

Wójt Gminy Platerów 

2. XXVIII/149/2013 w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy 
Platerów w roku 2013.

Wójt Gminy Platerów 

Ad.p.1

 

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

nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Platerowie.  Powitał  wszystkich przybyłych na obrady 

sesji radnych i przedstawicieli Urzędu Gminy w Platerowie.

            Następnie  Przewodniczący  obrad  wyjaśnił  zebranym  powód  zwołania  sesji 

nadzwyczajnej. 

 

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  13  radnych.  „Za”  przyjęciem  porządku  głosowało  13  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

 

Interpelacje i zapytania radnych:
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p.  Baranow W.  -  radny z  Platerowa,  zwrócił  się  do  Wójta  z  pytaniem,  czy  osoby które 

roznoszą druki deklaracji o wysokości opłaty za odbiór śmieci będą dodatkowo wyjaśniać w 

jaki  sposób  prowadzić  prawidłową  segregację  śmieci,  ponieważ  z  informacji  jaką 

pozostawiają mieszkańcom nie wynika w jaki sposób taką segregację przeprowadzać?

Wójt – wyjaśnił, że jeszcze jest za wcześnie na informowanie ludzi o szczegółach segregacji, 

chociażby z uwagi na to, ze dopiero przy specyfikacji przetargu na przykład zostaną ustalone 

kolory worków do poszczególnych segregacji odpadów stałych.

Radni  podzielili  się  uwagami  jak  wygląda  informacja  o  sposobie  segregacji  w  gminie 

Korczew o której  poinformował  radny z Hruszewa,  p.  Lewczuk A.  oraz w miejscowości 

Radzyń o której poinformował p. Iwaniuk L. Radny z Hruszniewa.

p. Kazun D. - przewodniczący RG, zauważył, że w chwili obecnej zarówno radni jak i sołtysi 

nie s a w stanie udzielić swoim mieszkańcom szczegółowych informacji na temat segregacji. 

Podkreślił,  ze  gdyby  nawet  w  każdej  miejscowości  pracownicy  urzędu  przeprowadzili 

spotkania z mieszkańcami dot. Segregacji śmieci to i tak nie będzie 100% frekwencji na tych 

zebraniach i informacja nie dotrze do wszystkich mieszkańców gminy.

Wójt – odniósł się także do sytuacji jaka obecnie ma miejsce w Nieskażonym Środowisku w 

Łosicach,  wyjaśni,  ze  NŚ  stara  się  o  utworzenie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  odpadów 

Komunalnych  i  w  tej  sprawie  związek  złożył  wniosek  na  udzielenie  pozwolenia 

zintegrowanego.  Dofinansowanie  tego  zadania  będzie  omawiane  w  punkcie  kolejnym 

porządku obrad.  Wójt zauważył,  ze nawet jeżeli  nie uda się utworzyć  składowiska gmina 

będzie zobowiązana prze 30 lat łożyć składki na rzecz Związku ponieważ jest udziałowcem 

Związku.

p. Iwaniuk L. - przedstawicie gminy w Związku NŚ, uzupełnił wypowiedz Wójta, informując, 

że  wysokość  składki  byłaby  na  poziomie  3-5  tyś  zł  i  pokrywała  by  koszta  monitoringu 

powłoki umiejscowionej pod odpadami stałymi leżącymi w tzw. dołku.

p. Kazun D. - poinformował radnych o przesłuchaniu w jakim uczestniczył z powodu złożenia 

doniesienia  do  CBA  przez  p.  Jana  Borysiaka  w  zakresie  nielegalnie  pobranej  opłaty  za 

przyłączenie do kanalizacji jego nieruchomości. P. Kazun wyjaśnił, że sprawę CBA odrzuciło 

i  skierowało  ją  do  Prokuratury,  która  przeprowadzając  szereg  czynności  wyjaśniających 

zaskarżoną kwestię. W przesłuchaniu także brał udział Wójt Gminy.
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p. Klimaszewski F. - radny z Kisielewa, poprosił Wójta o podsumowanie uroczystości jaka 

miała  miejsce  w  Platerowie  na  której  dokonano  m.in.  poświecenia  nowo  otrzymanych 

samochodów strażackich.

Wójt – wyjaśnił, że jego zdaniem uroczystość można zaliczyć do udanych. Wkład jaki urząd 

gminy poniósł  w jej  przygotowanie  to  kwota 8.600 zł  która sfinansowała  obiad dla  osób 

uczestniczących w uroczystościach.

p.  Musiejczuk  J.  -  radny  z  Falatycz,  poinformował  o  złym  stanie  dróg  w  kierunku  wsi 

Falatycze od miejscowości Hruszniew.

Wójt - wyjaśnił, że problem ten już zgłosił do zarządu dróg w Łosicach.

Innych pytań nie wniesiono. Przystąpiono do omawiania kolejnego punktu obrad.

Ad.p.4

Z  projektem  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Związkowi 

Komunalnemu  „Nieskażone  Środowisko”  z  siedzibą  w  Łosicach  na  przygotowanie 

dokumentacji Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wniosku na udzielenie 

pozwolenia zintegrowanego zapoznał radnych Wójt Gminy Platerów-Jerzy Garucki. 

Wyjaśnił radnym, że gmina Platerów jako członek Związku NŚ postanawia udzielić 

pomocy finansowej Związkowi w kwocie 11 460 zł,  z przeznaczeniem na przygotowanie 

dokumentacji  Punktów  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  oraz  wniosku  na 

udzielenie pozwolenia zintegrowanego. Pomoc finansowa o której mowa udzielona zostanie 

w  2013  roku  w  formie  dotacji  na  podstawie  zawartej  ze  Związkiem  Komunalnym 

„Nieskażone Środowisko” umowy.

Po  wyjaśnieniach  Wójta  głos  zabrał  p.  Iwaniuk  L.  -  redany  z  Hruszniewa,  który 

wyjaśnił,  że  dzięki  pomocy  finansowej  poszczególnych  gmin  należących  do  Związku, 

Związek będzie posiadał środki finansowe na realizację zadania bez konieczności zaciągania 

kredytu na w/w zadanie. 

Po wyjaśnieniach Wójta uwag nie wniesiono. Przewodniczący obrad odczytał  treść 

uchwały  Nr  XXVIII/148/213  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Związkowi 

Komunalnemu  „Nieskażone  Środowisko”  z  siedzibą  w  Łosicach  na  przygotowanie 

dokumentacji Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wniosku na udzielenie 
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pozwolenia  zintegrowanego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  13  radnych.  „Za”  projektem 

uchwały głosowało 13 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzymało się” od głosu – 0. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.5

Z projektem uchwały w sprawie  zmian  w budżecie  gminy Platerów w roku 2013 

zapoznała  radnych Skarbnik Gminy Platerów-Bożena Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że  zostały 

zwiększone dochody i wydatki w budżecie gminy o kwotę 236 307,20 zł w tym na zadania z 

zakresu administracji rządowej w kwocie 17 304 zł.

Zmiany wprowadzono w następujących działach:

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – gmina otrzymała zwrot 

środków z projektu OSP w wysokości 139 069,00zł,

-  dział  852  Pomoc  społeczna  –  gmina  otrzymała  dotację  w  wysokości  18  704,00  zł  z 

przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze,

- dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (projekt realizowany przez GOPS) 

w wysokości 78 534,20 zł,

-  w  dziale  700  Gospodarka  komunalna,  podwyższono  wydatki  o  7  000  zł  na  remonty 

mieszkań komunalnych,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa powiększono wydatki o 

kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów OSP,

- w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzono kwotę 11 460,00 zł w związku z decyzją o 

udzieleniu  pomocy  finansowej  Związkowi  Komunalnemu  Nieskażone  Środowisko  z 

przeznaczeniem  na  przygotowanie  dokumentacji  Punktów  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 

Komunalnych i wniosku na udzielenie pozwolenia zintegrowanego,

-  w  dziale  801  Oświata  i  wychowanie  zwiększono  dotacje  dla  Niepublicznej  Szkoły 

Podstawowej w Ruskowie o kwotę 11 208,00 zł,

-  w  dziale  851,  rozdziale  85154  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi,  powiększono  fundusz 

GKRPA w związku z niewydatkowanymi środkami finansowymi przez tę Komisję w roku 

poprzednim o kwotę 10 062,00 zł,

- dział 900 Gospodarka komunalna powiększono o kwotę 13 019,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup energii,

- w dziale 921, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,  świetlice i kluby, zabezpieczono 

środki  w  wysokości  62  000,00  zł  z  przeznaczeniem  na  remonty  świetlic  wiejskich  w 

miejscowości: Falatycze i Lipno.
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Zmiana ta spowodowała burzliwą dyskusję wśród radnych:

p. Kazun D. - radny z Platerowa, zapytał dlaczego planowany jest remont świetlicy w Lipnie, 

we wsi która ma już wybudowana salę gimnastyczna oraz rozbudowaną już jedną świetlicę 

OSP  a  nie  na  przykład  w  miejscowości  Hruszew,  w  której  świetlica  także  wymaga 

natychmiastowego remontu?

Wójt - wyjaśnił, że gmina starała się na remont świetlicy w Hruszewie, że wniosek ten nie 

został zakwalifikowany na obecnym etapie widnieje jako wniosek rezerwowy więc jeszcze 

decyzja ostateczna w sprawie odrzucenia wniosku nie zapadła.  Wójt doda,  że wniosek na 

remont świetlicy w Lipnie dotyczy starego budynku świetlicy położonego w centrum wsi nad 

stawem.  A  środki  zabezpieczone  na  to  zadanie  mogą  być  wydatkowane  tyko  na  zakup 

materiałów nie dotyczy wykonania zadania.

Dodatkowo  Wójt  poinformował  radnych,  że  zakwalifikował  się  wniosek  do  otrzymania 

środków zewnętrznych  z  odnowy wsi  dotyczący  dokończenia  zadania  budowy GOK-u w 

Platerowie  jak  również  wybudowania  sceny  plenerowej  nad  stawem  w  miejscowości 

Platerów.

p. Baranow W. - radny z Platerowa, zapytał Wójta, czy z nowymi inwestycjami nie będzie tak 

samo, że środki zostaną wydane a inwestycje przez lata będą stały niedokończone?. Doda, że 

dużo jest obiektów w gminie które zostały zrobione a niedokończone.

p. Kinowski K. - radny z Chłopkowa, dodał, ze jego zdaniem w pierwszej kolejności gmina 

powinna wykonywać inwestycje które mogą przynieść jej dochód szybko je zakończyć, zebu 

móc zarobić

Innych pytań nie wniesiono.

Skarbnik dodała, że po zmianach na dzień 17 maja br.:

- plan dochodów wynosi ogółem: 13 989 094,39 zł, w tym plan dochodów bieżących: 13 814 

825,39 zł, plan dochodów majątkowych: 174 269 zł.

- plan wydatków wynosi ogółem 13 211 254,39 zł; w tym plan wydatków bieżących 13 065 

568,39 zł, plan wydatków majątkowych: 145 686 zł.

Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały Nr XXVIII/149/213 w sprawie zmian w 

budżecie  gminy  w roku  2013.  W głosowaniu  wzięło  udział  13  radnych.  „Za”  projektem 

uchwały głosowało 10 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzymało się” od głosu – 3. Uchwała 

została podjęta.
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Ad.p.6

Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w  dniu  15marca  2013  r.  na  XXVII 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy Platerów – Jerzy Garucki (materiał 

stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.p.7

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zostały udzielone przez Wójta Gminy Platerów 

w pkt. 3.

Ad.p.8

Do  wyłożonego  protokółu  z  poprzedniego  posiedzenia  sesji  uwag  nie  wniesiono. 

Protokół został przyjęty.

Obrady  XXVIII  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  w  Platerowie  zamknięto 

o godz. 1020.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                                                                     Przewodniczący RG

E. Trocewicz                                                                                                                           Dariusz Kazun
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