
P R O T O K Ó Ł   Nr  III/10

z obrad III zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku

w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1000-1245

Obradom przewodniczył  P. Dariusz Kazun- przewodniczący Rady Gminy

Ustawowy skład rady – 15 radnych.

W obradach uczestniczyli:
• radni Rady Gminy- lista obecności w załączeniu (80,0%),
• sołtysi – lista obecności w załączeniu,
• osoby imienne zaproszone – lista obecności w załączeniu.

Proponowany porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy organizacyjne :

a stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie  porządku obrad,
a) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2011:

a) przedstawienie projektu budżetu Gminy na rok 2011,
b) zapoznanie  z  opinia  Składu  orzekającego  RIO  o  przedłożonym  projekcie  

uchwały budżetowej na rok 2011,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.

4. Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2010.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  „Gminny  Zakład  Komunalny  w  

Platerowie”, na „Samorządowy Zakład Budżetowy w Platerowie”.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Samorządowemu  Zakładowi  

Budżetowemu w Platerowie.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  nabycia  nieruchomości  stanowiących  

własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy  w  Warszawie.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  projektu  nr  

POKL.07.03.00-14-019/10 pt.: Aktywna kobieta to szczęśliwa kobieta”.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu przeciwdziałania  przemocy  w  

rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie gminy Platerów.



11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  przedstawiciela  Gminy  Platerów  do  
Zgromadzenia  Związku  Komunalnego  „Nieskażone  Środowisko”  z  siedzibą  w  
Łosicach.

12. Podjęcie  uchwały  w sprawie  planu pracy  komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy  na rok  
2011.

13. Ramowy plan pracy Rady Gminy na rok 2011  i pozostałych  stałych komisji Rady  
Gminy.

14. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja  o  
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.

15. Odpowiedzi na, zapytania i interpelacje.
16. Zamknięcie obrad.

Podjęcie uchwały:

Lp. Numer uchwały Treść uchwały Wnioskodawca
1 III/7/10 uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy na rok 

2011.
Wójt Gminy

2 III/8/10 w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata 
2011-2023.

Wójt Gminy

3 III/9/10 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2010. Wójt Gminy
4 III/10/10 w  sprawie  zmiany  nazwy  „Gminny  Zakład 

Komunalny  w  Platerowie”,  na  „Samorządowy 
Zakład Budżetowy w Platerowie”

Wójt Gminy

5 III/11/10 w  sprawie  nadania  statutu  Samorządowemu  Zakładowi 
Budżetowemu w Platerowie.

Wójt Gminy

6 III/12/10 w  sprawie  nieodpłatnego  nabycia  nieruchomości 
stanowiących własność Agencji Nieruchomości  Rolnych 
Oddział Terenowy  w  Warszawie.

Wójt Gminy

7 III/13/10 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  projektu  nr 
POKL.07.03.00-14-019/10  pt.:  Aktywna  kobieta  to 
szczęśliwa kobieta”.

Wójt Gminy

8 III/14/10 w  sprawie  uchwalenia  Programu  przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
gminy Platerów.

Wójt Gminy

9 III/15/10 w sprawie  wyboru  przedstawiciela  Gminy  Platerów do 
Zgromadzenia  Związku  Komunalnego  „Nieskażone 
Środowisko” z siedzibą w Łosicach.

Wójt Gminy

10 III/16/10 w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
na rok 2011

Wójt Gminy

Ad.p.1

Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 1000 otworzył obrady III zwyczajnej 
sesji Rady Gminy w Platerowie.

Powitał  przybyłych  na  obrady  radnych  i  sołtysów.  Poinformował  o  nieobecności 
radnych powiatowych, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność telefonicznie.

Ad.p.2 

a) Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono qvorum. 
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b) Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji.
Porządek przyjęto bez uwag do realizacji.

c) 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

Zapytana i interpelacje:

p. Szaniawski M. – radny z Platerowa – czy planowane jest uruchomienie pogotowia przy 
ośrodku zdrowia w Platerowie? Co z remontem pomieszczenia dla pogotowia?

Innych pytań nie wniesiono.

Ad.p.4

Skarbnik  Gminy p.  Bożena  Bartoszewska  zapoznała  radnych  z  projektem budżetu 
gminy na  rok 2011.  Wyjaśniła,  że  zostały ustalone  dochody budżetu gminy na rok 2011 
w łącznej kwocie 13 914 188 zł, z tego: a) bieżące – 11 336 846 zł, b) majątkowe – 2 577 342 
zł.
Wydatki gminy ustalono w łącznej kwocie 14 088 240 zł, z tego: a) bieżące – 11 336 696 zł, 
b) majątkowe – 2 751 544 zł.
Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości 174 052 zł sfinansowany zostanie przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 174 052 zł..
Został  ustalony  przychód  budżetu  gminy  w  kwocie  959 108  zł  z  tytułu  zaciągniętych 
kredytów. Natomiast rozchód budżetu w kwocie 758 056 zł z następujących tytułów: spłaty 
otrzymanych kredytów – 304 230 zł,  spłaty otrzymanych pożyczek – w kwocie 480 826 zł.
Został  także  ustalony  limit  zobowiązań  do  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  na 
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 200 000 zł.
Została także ustalona rezerwa celowa w wysokości 10 000 zł, oraz rezerwa ogólna w kwocie 
15 000 zł.

Projekt uchwały Nr III/7/10 w sprawie uchwalenia budżetu giny Platerów na rok 2011 
odczytał Przewodniczący RG, p. Kazun Dariusz.

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych . „Za” projektem uchwały głosowało 12 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.p.5

Projekt  uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2011-2023 
przedstawiła radnym Skarbnik gminy. Wyjaśniła, że ustawa o finansach publicznych z dnia 
27 sierpnia 2009 roku nakłada na gminę obowiązek uchwalenia planu wieloletniej prognozy 
finansowej.  Obowiązek  ten  wchodzi  w życie  z  dniem 1  stycznia  2011 roku.  W uchwale 
należy wskazać prognozę dochodów, wydatków, planowane kredyty na pokrycie  deficytu, 
spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów na poszczególne lata. Prognozę opracowuje się na 
tyle lat na ile są zaciągnięte kredyty i pożyczki przez gminę. W przypadku gminy Platerów 
jest to rok 2023.
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Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono.
Projekt  uchwały  Nr  III/8/10  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata 

2011-2023 odczytał  Przewodniczący RG, p.  Kazun Dariusz.  W głosowaniu wzięło  udział 
12  radnych  .  „Za”  projektem  uchwały  głosowało  12  radnych.  Uchwała  została  podjęta 
jednogłośnie. 

Ad.p.6

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2010 omówiła Skarbnik 
gminy  p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że  ulegają  zwiększeniu  dochody  w budżecie 
gminy o kwotę 54.462 zł:
- w dziale pomoc społeczna na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 3.700 zł,
- w dziale kultura fizyczna i sport o kwotę 7.420 zł,
-  oraz  zwiększa  się  dotację  na  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  zlecone  gminie 
ustawami o kwotę 43.342 zł w dziale pomoc społeczna.
Ulegają także zwiększeniu wydatki w budżecie gminy o kwotę 54.462 zł.

Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono.
Projekt uchwały Nr III/9/10 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2010 odczytał 

Przewodniczący  RG,  p.  Kazun  Dariusz.  W  głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych  . 
„Za” projektem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.p.7

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy „Gminny Zakład Komunalny w Platerowie” 
na „Samorządowy Zakład Budżetowy w Platerowie” przedstawił Wójt gminy Jerzy Garucki.

Wyjaśnił,  że  w  związku  ze  zmianą  ustawy  o  finansach  publicznych  z  dniem 
1 stycznia 2011 roku musi ulec przekształceniu Gminny Zakład Komunalny w Samorządowy 
Zakład Budżetowy. W związku z powyższym jego struktura jak i zadania ulegają pewnym 
zmianom  Zostanie  zawężony  zakres  działalności  zakładu  w  myśl  art.  14  ustawy  z  dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.  

Po wyjaśnieniach Wójta uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 
Projekt uchwały Nr III/10/10 w sprawie zmiany nazwy „Gminny Zakład Komunalny 

w Platerowie” na „Samorządowy Zakład Budżetowy w Platerowie” odczytał Przewodniczący 
RG, p. Kazun Dariusz. 

W głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych  .  „Za”  projektem uchwały  głosowało  12 
radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.p.8

Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Samorządowemu  Zakładowi 
Budżetowemu w Platerowie wyjaśnił radnym Wójt Gminy, Jerzy Garucki..

Poinformował, że w prezentowanym statucie został określony przedmiot działalności i 
zasady funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego w Platerowie. Celem zakładu 
jest  wykonywanie  zadań  o  charakterze  użyteczności  publicznej,  należących  do  zadań 
własnych  gminy,  dotyczących  zaspokajania  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców  poprzez 
świadczenie usług powszechnie dostępnych. Do zakresu działań zakładu należy: 
- eksploatacja i utrzymanie wodociągów gminnych wraz ze stacjami wodociągowymi,
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- eksploatacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji ściekowej warz z oczyszczalniami,
- wywóz nieczystości ciekłych i stałych z uwzględnieniem segregacji nieczystości stałych,
- utrzymanie w należytym stanie technicznym i porządkowym infrastruktury drogowej oraz 
placów i zieleni na terenie gminy Platerów.
Po wyjaśnieniach Wójta uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Projekt uchwały Nr III/11/10 w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi 
Budżetowemu w Platerowie odczytał Przewodniczący RG, p. Kazun Dariusz. 

W głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych  .  „Za”  projektem uchwały  głosowało  12 
radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.p.9

Projekt  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  nabycia  nieruchomości  stanowiącej 
własność  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  Oddział  Terenowy  w  Warszawie,  przedstawił 
komisji Wójt Gminy Platerów, Jerzy Garucki.

 Zgodnie z prezentowanym projektem uchwały gmina Platerów nabywa nieodpłatnie 
nieruchomość oznaczoną numerem działki 1278 położoną w obrębie wsi Czuchów-Pieńki, na 
cele związane z inwestycjami infrastruktury służącymi wykonywaniu zadań własnych – sieci 
kanalizacyjno sanitarnej z urządzeniami towarzyszącymi.

Po wyjaśnieniach Wójta, uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Projekt  uchwały  Nr  III/12/10  w  sprawie  nieodpłatnego  nabycia  nieruchomości 
stanowiącej  własność  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  Oddział  Terenowy  w  Warszawie, 
odczytał Przewodniczący RG, p. Kazun Dariusz. 

W  głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało 
12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.p.10

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu nr POKL.07.03.00 
– 14-019/10  pt: „Aktywna kobieta to szczęśliwa kobieta” przedstawiła komisji Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie p. Anna Tarkowska.

 Wyjaśniła, że uchwała ta został już podjęta w dniu 26 sierpnia 2010r, jednakże zostaje 
do niej wprowadzona zmiana w & 2, pkt. 2 dotycząca realizacji projektu. Realizacja zgodnie z 
prezentowanym  projektem  uchwały  rozpocznie  się  później  o  miesiąc,  czyli  od  dnia 
01.02.20111r., i potrwa do 31.05.2011r. 

Do projektu uchwały komisja nie wniosła uwag. Projekt zaopiniowano pozytywnie.
Projekt uchwały Nr III/13/10 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu nr 

POKL.07.03.00  –  14-019/10   pt:  „Aktywna  kobieta  to  szczęśliwa  kobieta”,  odczytał 
Przewodniczący RG, p. Kazun Dariusz. 

W  głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało 
12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.p.11

Z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowych  warunków  jego 
funkcjonowania, zapoznała komisję Kierownik GOPS w Platerowie, p. Anna Tarkowska.
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Wyjaśniła, ze zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  rada  Gginy  ma  obowiązek  podjąć 
prezentowany  projekt  uchwały.  Do  realizacji  programu  zostanie  powołany  zarządzeniem 
Wójta Gminy Zespól Interdyscyplinarny składający się z przedstawicieli: Gminnego Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  w  Platerowie,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  w  Platerowie,  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Łosicach,  przedstawicieli 
oświaty, Kuratorów Sądu Rejonowego w Siedlcach oraz służby zdrowia. Zespołowi będzie 
przewodniczyła Kierownik GOPS w Platerowie. Posiedzenie zespołu będzie odbywało się w 
zależności od potrzeb, jednakże nie zadziej niż raz na trzy miesiące.

Po wyjaśnieniach Kierownik GOPS uwag do projektu uchwały nie niesiono. 
Projekt  uchwały  Nr  III/14/10  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania, odczytał Przewodniczący RG, p. Kazun Dariusz. 

W  głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało 
12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

P. Warczyk Irena Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia w imieniu swoim i 
wszystkich  radnych  podziękowała  za  spotkanie  integracyjno-opłatkowe,  które  zostało 
zorganizowane  m.in.  też  i  dla  radnych  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w  Platerowie.  Spotkanie  miało  miejsce  17  grudnia  2010r.  w  miejscowości  Zabuże.  P. 
Warczyk podziękował za miło spędzony czas i możliwość uczestnictwa radnych w spotkaniu.

Ad.p.12

Przystąpiono do wyboru przedstawiciela Gminy Platerów do Zgromadzenia Związku 
Komunalnego „Nieskażone środowisko” z siedziba w Łosicach.
Przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun, poprosił o by p. Iwaniuk L. przedstawiciel gminy w 
poprzedniej kadencji krótko omówił zadania przedstawiciela w Związku.
P. Iwaniuk Lucjan – radny z Hruszniewa, wyjaśnił, ze funkcja przedstawiciela, zgodnie ze 
statutem trwa do momentu wyboru nowego przedstawiciela. Nieskażone Środowisko zostało 
powołane  po to,  by gminie  było  łatwiej  zabezpieczyć  utrzymanie  czystości  i  porządku w 
gminie oraz zagospodarować odpady komunalne, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku. Przedstawiciel gminy – statutowo reprezentantem gminy jest Wójt, kolejną osoba 
jest  jedna osoba z radnych,  pilnuje by decyzje  podejmowane w Związku były dla  gminy 
korzystne. P. Iwaniuk poinformował, ze przedstawicielem gminy Platerów jest w Związku od 
półtorej kadencji (od roku 2004).
22 grudnia br. na sesji Związku „Nieskażonego Środowiska” podjęto następujące uchwały: 
- w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2011 a także dwie inne uchwały finansowe, 
w których ustalono:
- że zostanie dokonany zakup działki, przylegającej do gruntu, którym Związek dysponuje. 
Działka ta, to droga dojazdowa do związku (łączna kwota działki - 45.000 zł),
- ustalono także, ze Związek wydzierżawi dwie działki, które zostaną oddane w użytkowanie 
firmie zainteresowanej segregacją odpadów i wytwarzaniem biopaliwa. 

Dodatkowo ustalono, że składka do Nieskażonego Środowiska od mieszkańca gminy 
pozostaje na poziomie dotychczasowym. Dieta dla przedstawiciela gminy za uczestnictwo w 
sesji  wynosi  100  zł,  dla  przewodniczącego  150  zł.  W roku  średnio  odbywa  się  4  sesje 
Związku.
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P.  Iwaniuk L.  poinformował,  ze  wspólna  decyzją  ustalono,  ze  wysypisko  zostanie 
udostępnione do przyjmowania śmieci z zewnątrz, za odpowiednia odpłatnością. Opłata jest 
wysoka stąd małe zainteresowanie tym tematem. 
P. Lewczuk A. – radny z Hruszewa – podkreślił,  że zawsze był  przeciwny przyjmowaniu 
odpadów na  wysypisko  z  zewnątrz.  Ono ma  służyć  gminom z  powiatu  łosickiego.  Rada 
powinna zając konkretne stanowisko w tej sprawie
P. Iwaniuk L. – wyjaśnił, że przyjmując śmieci z zewnątrz została w ten sposób „załatana” 
luka w budżecie,  a  stawka od mieszkańca  dzięki  temu nie  wzrosła.  Przyjmowanie śmieci 
następuje w skutek potrzeb bieżących. Taka decyzja zapadła na sesji, zarząd sam o tym nie 
zadecydował.  Jeżeli  wolą  radnych  jest  żebym  jako  przedstawiciel  głosował  przeciwko 
przyjmowaniu śmieci, to będę to robił. P. Iwaniuk L. podkreślił że Rada liczy 13 osób i nie 
wiem jak się reszta ustosunkuje do tego tematu.

Innych pytań nie wniesiono.

Przystąpiono  do  wyboru  przedstawiciela  gminy  Platerów w Związku  „Nieskażone 
Środowisko” z siedziba w Łosicach.
p. Lewczuk A. – zgłosił p. Warczyk I. (nie wyraziła zgody).
p. Klimaszewski F. zgłosił p. Iwaniuk L. (wyraził zgodę).

Innych zgłoszeń nie dokonano.

Przystąpiono do wyboru przedstawiciela gminy. 
Uchwałę Nr III/16/10 w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Platerów w Związku 

„Nieskażone  Środowisko”  z  siedzibą  w  Łosicach  odczytał  Przewodniczący  obrad. 
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. „Za” wyborem p. Iwaniuk L. na przedstawiciela 
gminy Platerów w Związku głosowało 11 osób, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Przedstawicielem Gminy Platerów w Związku „Nieskażone Środowisko” został 
wybrany P. Iwaniuk Lucjan.

Przewodniczący obrad pogratulował wyboru nowo powołanemu przedstawicielowi.
P. Iwaniuk L. podziękował za zaufanie jakim został po raz kolejny obdarzony przez 

radę.  Podkreślił,  że  zawsze  starał  się  być  przedstawicielem  gminy  a  nie  Związku  i  tak 
pozostanie.

Ad.p.13

Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w  dniu  06  grudnia  2010  r.  na  II 
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał  stanowi 
załącznik do protokółu).

Ad.p.14
Przewodniczący  Komisje  Rewizyjnej  p.  Kowalczyk  Adam  przedstawił  plan  pracy 

komisji na rok 2011. Uwag do planu pracy nie wniesiono.
Przewodniczący  RG  przeczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  planu  pracy  Komisji 

Rewizyjnej  RG  na  rok  2011.  W  głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych.  „Za”  uchwałą 
głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Ad. p. 15

Przystąpiono  do  omawiania  planów  pracy  poszczególnych  komisji  Rady  Gminy. 
Przewodniczący RG poprosił  przewodniczących  poszczególnych  komisji  o  przedstawienie 
ramowych planów pracy komisji:

1. Przewodniczący Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów p. Klimaszewski F., przedstawił 
plan pracy komisji GBiF na rok 2011, uwag do planu pracy nie wniesiono.
2. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia p. Irena Warczyk przedstawiła plan 
pracy komisji OKiZ, uwag do planu pracy komisji na rok 2011 nie wniesiono.
3.  Przewodniczący  komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego  p.  Michalak  Leszek,  przedstawił 
plan pracy komisji BP na rok 2011, uwag do planu pracy także nie wniesiono.

Na koniec głos zabrał Przewodniczący RG p. Kazun Dariusz, który przedstawił plan 
pracy RG na rok 2011,  do którego także nie wniesiono uwag.

Ad.p.16
Odpowiedzi na pytania i interpelacje udzielił Wójt gminy Platerów, p. Jerzy Garucki:
- pogotowie w ośrodku – Wójt wyjaśnił, że sprawa jest nadal aktualna. Dyrektor Szpitala w 
Siedlcach potwierdził, że Ośrodek w Platerowie widnieje na liście punktów pogotowia.

- p. Czelej E., sołtys z Kisielew- zapytał co z kanalizacją na ul. Rolniczej w Platerowie?

Wójt – gmina nie posiada środków na inwestycje na całej ulicy, a mieszkańcy nie wyrażają 
zgody tylko na jedno podłączenie.

Poruszono  także  temat  oszczędności  w  oświacie,  w  związku  ze  zbliżającą  się  decyzją 
likwidacji jednej z e szkół z terenu gm. Platerów

Na koniec przewodniczący obrad wymienił  nazwiska nowo wybranych władz w powiecie. 
Starostą został po raz kolejny p. Giziński Czesław, Wicestarosta p. Kucewicz Mariusz.

 Przewodniczący przekazał pozdrowienia od nieobecnych radnych powiatowych oraz złożył 
życzenia noworoczne. Życząc by Nowy Rok 2011sprzyjał życiu osobistemu, pracy a także 
pracy społecznej. Podkreślił że ma nadzieje, że w kolejnym roku wszyscy będziemy dobrze 
czynić dla społeczności, pomimo dziury budżetowej

Ad.p.17
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady III zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1245.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała                                     Przewodniczący RG

E. Trocewicz Dariusz Kazun
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