
P R O T O K Ó Ł   Nr  IV/11

z obrad IV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 28 stycznia 2011 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 (86,7%),
• 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie  

gminy Platerów.
6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XXIX/144/05  Rady  Gminy  w  
Platerowie z dnia 28 grudnia 2005r., w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi  
Komunalnemu  w Platerowie.
7.  Podjęcie  uchwały w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLVII/224/10  Rady  Gminy  w  
Platerowie z dnia 5 listopada 2010r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
nieruchomości.
8.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja  o  
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
9. Sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych.
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Zamknięcie obrad.



Podjęcie uchwały:

Lp. Numer uchwały Treść uchwały Wnioskodawca
1 IV/17/11 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011. Wójt Gminy

2 IIV/18/11 w  sprawie  zarządzenia  wyborów  sołtysów  i  rad  
sołeckich na terenie gminy Platerów.

Wójt Gminy

3 IV/19/11 w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XXIX/144/05  
Rady  Gminy  w  Platerowie  z  dnia  28  grudnia  
2005r.,  w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnemu 
Zakładowi Komunalnemu  w Platerowie.

Wójt Gminy

4 IV/20/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/224/10 Rady  
Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010r., w  
sprawie  określenia  wysokości  stawek podatku  od  
nieruchomości.

Wójt Gminy

Ad.p.1

Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 1010 otworzył obrady IV zwyczajnej 
sesji Rady Gminy w Platerowie.

Powitał  przybyłych  na  obrady  radnych,  sołtysów,  radnych  powiatu  oraz  rodziców 
dzieci z Ruskowa którzy przybyli na obrady sesji.

Ad.p.2 

a) Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono qvorum. 

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. Warczyk I. – radna z Ruskowa – Poprosiła by radni wcześniej otrzymywali materiały które 
omawiane są na komisjach. Dodatkowo podkreśliła, że wystąpiły błędy w informacji na temat 
utrzymania szkół którą przedstawiała na komisji Kierownik GZEAS. Utrzymanie przedszkola 
zostało  oddzielone  od  szkoły,  co  powiększyło  koszty  utrzymania  szkoły  w  zestawieniu 
finansowym.

p. Kazun D – Poprosił by przewodniczący poszczególnych komisji częściej kontaktowali się z 
urzędem i pilnowali sami by materiały były wysyłane na czas.
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p. Kasprowicz G., przewodnicząca rady powiatu,  pogratulowała nowo wybranym radnym. 
Podziękował także za glosy,  które na nią oddano. Podkreśliła,  że obdarzyło  ją zaufaniem 
ponad 500 osób z terenu gminy Platerów. Zaprosiła nowa radę do współpracy i zgłaszanie 
wszelkich bolączek, które będzie starała się na bieżąco rozwiązywać.
p.  Szymaniuk Marian,  radny powiatu,  także podziękował  za głosy oddane na jego osobę. 
Dodał, że postara się nie zawieść swoich wyborców. Poinformował że w radzie powiatu jest 
członkiem Komisji Budżetowej oraz Komisji Służby Zdrowia. Razem z p. Kasprowicz będzie 
się  starał na bieżąco rozwiązywać problemy pojawiające się w gminie. 
p. Klimaszewski  F.,  radny z Kisielew, zapytał  o możliwość sprzedaży ośrodka zdrowia w 
Ruskowie.
p.  Michalak  L.,  radny  z  Myszkowic, poprosił  o  interwencję  w sprawie  odśnieżania  drogi 
gminnej  w  Myszkowicach,  odcinak  ok.  1  km,  który  przylega  do  drogi  powiatowej. 
Poinformował,  że powiat  odśnieżając  drogę powiatową zasypuje  wjazd na drogę gminną. 
Wówczas  nadjeżdżające  autobusy  PKS  widząc  zasypany  wjazd  na  drogę  gminną,  nie 
wjeżdżają na nią myśląc, że jest nieprzejezdna.
p.  Warczyk  I.,  radna  z  Ruskowa,  poinformowała,  że  p.  Zygmunt  Basiński,  mieszkaniec 
Ruskowa, zgłasza, że koło jego pola na drodze został wysypany żwir i do dnia dzisiejszego 
nikt go nie rozgarnął. Wszyscy przejeżdżający omijając żwir jeżdżą po jego polu. Sprawe 
zgłaszał do sołtysa, ale sprawa nie został załatwiona.
p. Wróbel A., sołtys z Ruskowa, wyjaśniał, że wystąpiła do Wójta o równiarkę, ale równiarka 
nie dojechała, więc żwir nie został rozgarnięty.
p. Zieniewicz, rodzic z Ruskowa, w imieniu rodziców i swoim nie zgadza się na likwidację 
szkoły w Ruskowie. Poprosił, by rada jeszcze raz przeanalizowała koszty utrzymania szkół.
p.  Kazun  D.,  przewodniczący  obrad,  wyjaśnił,  że  temat  zamiaru  likwidacji  szkół  będzie 
wiodącym tematem na sesji kolejnej. Poprosił, by dyskusję w tej sprawie powziąć na koniec 
sesji w pkt. 10.  

Innych pytań nie wniesiono.

Ad.p.4

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  omówiła  Skarbnik  gminy 
p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że  ulegają  zwiększeniu  dochody  oraz  wydatki  w 
budżecie gminy o kwotę 44.100 zł. Kwota ta wynika z podwyższenia dochodów w dziale 756, 
z  wpływu  z  podatku  rolnego,  od  nieruchomości  oraz  od  czynności  cywilno  prawnych. 
Dodatkowo  w  załączniku  inwestycyjnym  zrezygnowano  z  budowy  studni  głębinowej  w 
miejscowości  Mężenin.  Inwestycja  ta  miała  opiewać  na  kwotę  40.000  zł  W  wyniku 
przesunięć budżetowych wprowadzono do budżetu gminy kwotę 84.100 zł z przeznaczeniem 
na pokrycie należności za wykowanie dodatkowych robót, dotyczących budowy kanalizacji 
sanitarnej we wsiach Czuchów, Czuchów – Pieńki, Puczyce, Platerów.

Do projekt uchwały uwag nie wniesiono. Przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun 
odczytał projekt uchwały Nr IV/17/11 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. „za” projektem uchwały głosowało 12 
radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta.
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Ad.p.5

Z projektem uchwały  w sprawie  zarządzenia  wyborów sołtysa  i  rady sołeckiej  na 
terenie  gminy  Platerów,  zapoznał  radnych  Wójt  gminy  Platerów,  J.  Garucki.  Przedstawił 
harmonogram zebrań wiejskich, których realizacja nastąpi w dnia 3-11 lutego br. 

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. 
Przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun odczytał projekt uchwały Nr IV/18/11 w 

sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Platerów.
W  głosowaniu  wzięło  udział  13  radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało 

13 radnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Ad.p.6

Z projektem uchwały w sprawie uchylenia  uchwały Nr XXIX/144/05 rady gminy w 
Platerowie  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  w  sprawie  nadania  statutu  Gminnemu  Zakładowi 
Komunalnemu w Platerowie, zapoznała radnych Skarbik gminy. Wyjaśniła, że w związku z 
likwidacją Gminnego Zakładu Komunalnego w Platerowie i powołaniu z dniem 1 stycznia 
2011 roku Samorządowego Zakładu Budżetowego w Platerowie należy uchylić w/w uchwałę 
z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. 
Przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun odczytał projekt uchwały Nr IV/19/11 w 

sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/144/05 rady gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 
2005r., w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Platerowie,

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 
13 radnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Ad.p.7

Z projektem uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVII/224/10 Rady Gminy w 
Platerowie z dnia 5 listopada 2010r.,  w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od 
nieruchomości,  zapoznał radnych Wójt Gminy Platerów, p. Jerzy Garucki.  Wyjaśnił,  ze w 
dniu 30 listopada 2010 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano zmianę ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, powodująca koniczność pilnego dokonania zmiany w uchwale w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku.
W  uchwale  Rady  Gminy  w  Platerowie  z  dnia  5  listopada  2010  roku,  &  1  ust.  2  lit.  d 
otrzymuje  brzmienie”  związanych  z  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie 
udzielania  świadczeń zdrowotnych,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

Zmiana dotyczy rodzaju budynków lub ich części wykorzystywanych do udzielania 
świadczeń zdrowotnych. W poprzednim stanie prawnym stawką podatku od nieruchomości 
były opodatkowane budynki lun ich części faktycznie zajęte jedynie na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, czyli np. gabinety lekarskie, rehabilitacyjne. Z niższej stawki nie korzystały te 
budynki lub ich części, które zajęte były na stołówki, kuchnie, recepcje czy bazę noclegową. 
Zmiana  ustawy  spowodowała,  ze  w/w  pomieszczenia  będą  zrównane  z  lokalami  stricte 
wykorzystywanymi  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  i  również  objęte  stawką,  pod 
warunkiem, że będą zajęte przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

Po wyjaśnieniach Wójta, do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
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Przewodniczący  obrad  p.  Dariusz  Kazun  odczytał  projekt  uchwały  Nr  IV/20/11 
w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVII/224/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 
2010r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.                         

W  głosowaniu  wzięło  udział  13  radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało  13 
radnych.  Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Ad.p.8

Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w  dniu  30  grudnia  2010  r.  na  III 
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał  stanowi 
załącznik do protokółu).

Ad.p.9

Sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych przedstawiła Przewodnicząca Komisji p. Amelia Wawryniuk. (sprawozdanie 
stanowi załącznik do protokołu).

Następnie Wójt Gminy Platerów, Jerzy Garucki, podziękował p. Wawryniuk A., za 
długoletnią pracę w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podziękował za trud 
jaki włożyła w działania dla dobra społecznego, życząc jej dalszych sukcesów osobistych i 
dużo zdrowia 

Ad.p.10
Przewodniczący  obrad  p.  Dariusz  Kazun,  poinformował  wszystkich  obecnych 

o  wyborach  do  rad  Powiatowych  Mazowieckiej  Izby  Rolniczej  zarządzonych  na  dzień 
3 kwietnia 2011 roku. Wyjaśnił, że gmina Platerów, tworzy okręg dwumandatowy, dlatego 
też  w  wyborach  zostanie  wyłonionych  dwóch  członków  do  Rady  Powiatowej  MIR. 
Kandydatem  może  być  tylko  i  wyłącznie  rolnik,  będący  podatnikiem  podatku  rolnego, 
podatku  dochodowego  z  działów  specjalnych  produkcji  rolnej  a  także  członek  RSP 
posiadający tam wkłady gruntowe. Osoba kandydująca musi zebrać 50 podpisów poparcia na 
odpowiednim druku w terminie do dnia 13 marca 2011 roku. Spis członków uprawnionych do 
głosowania  zostanie  udostępniony  do  wglądu  w  siedzibie  urzędu  gminy   w  Platerowie, 
najpóźniej w dniu 20 marca 2011 roku. Każdy rolnik może sprawdzić, czy został w nim ujęty 
i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Dodatkowo Przewodniczący obrad odczytał  pisma wystosowane do rady gminy,  od: Rady 
Rodziców  przy  ZPPO  w  Ruskowie,  od  Zespołu  Publicznych  Placówek  Oświatowych  w 
Ruskowie  oraz  od  uczniów  ZPPO w Ruskowie.  Pisma  stanowią  załącznik  do  protokołu. 
Uczniowie  prosili  o  nie  likwidację  szkoły,  nauczyciele  o  pomoc  finansową  w  kwocie 
100.000  zł  będącą  dofinansowaniem  do  subwencji  oświatowej  z  chwilą  ewentualnego 
przekształcenia placówki w szkole niepubliczna. Rada rodziców poinformował radę gminy, 
że w przypadku braku pomocy finansowej ze strony urzędu, dzieci z terenu Ruskowa i okolic, 
nie będą uczęszczały do szkół w gminie Platerów.

5



Następnie Wójt Gminy Platerów  odpowiedział na zapytania i interpelacje radnych:
-  sprzedaż  ośrodka  zdrowia  w  Ruskowie, Wójt  wyjaśnił,  .że  gmina  nie  zastanawiała  się 
jeszcze  nad  taką  ewentualnością.  Nie  były  prowadzone  rozmowy  w  tej  sprawie  z 
mieszkańcami Ruskowa, nie ma żadnej decyzji.

p. Wróbel A., sołtys z Ruskowa, dodała, że nie wyobraża sobie by ośrodek zdrowia został 
sprzedany.  W  Ruskowie  zamieszkuje  wiele  rodzin  wielodzietnych  które  potrzebują 
mieszkania

- piach k/pola p. Basińskiego, piach który zalega na drodze nie został rozgarnięty, ponieważ 
czynność ta dokonywana rowkarką wyniosła by gminę ok. 300 zł. Mieszkańcy sami poprosili 
o ten piach, piach został dowieziony i teraz tworzy problem.

-  materiały  na  komisję,  materiały  przygotowywane  są  zawsze  rzetelnie.  Nie  zawsze 
pracownicy są w stanie przygotować je przed wysłaniem zawiadomień, dlatego dostarczane 
są  w ostatnim  momencie.  Przed  14  lutego  planowane  są  posiedzenia  komisji  na  których 
wiodącym  tematem  będzie  likwidacja  szkół.  Musimy  podjąć  taką  decyzję,  gdyż 
w przeciwnym razie  za pół roku do gminy wkroczy Komisarz  i  już nie  będzie nas pytał 
o zdanie. Kolejna sesja poświęcona szkołom będzie sesją trudną ale niestety konieczną.

p. Kazun D. – przewodniczący obrad, podkreślił,  że liczył  się w tej kadencji z likwidacją 
szkół, ale był pewien, że nastąpi to w późniejszym terminie. Dodał, że ta decyzja go bardzo 
boli i dotyka, gdyż jest nauczycielem. Rada na 6 miesięcy przed nowym rokiem szkolnym, na 
podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły. Termin ten upływa z końcem lutego.

p. Zieniewicz, rodzic z Ruskowa, poprosił o ponowne przeliczenie kosztów utrzymania szkół.

p.  Lewczuk  A.  –  radny  z  Hruszewa,  zaproponował  poszukać  oszczędności  w  etatach 
nauczycielskich. 

p. Szaniawski M. – radny z Platerowa,  zauważył  wysokie koszty dowozu dzieci  do szkół 
autobusem szkolnym, które wynoszą w granicach ok. 200.000 zł,  natomiast koszt dowozu 
dzieci z Falatycz PKS-em, kształtuje się na poziomie ok. 27.000 zł.

p. Warczyk I.  – radna z Ruskowa, podkreśliła, że dzieci z miejscowości Rusków-Hruszew, 
mają bardzo zły dojazd do szkoły w Górkach. Muszą wyjeżdżać o 645, a wracają do domu na 
godz.  1600.  Poinformowała,  że  rodzice  monitowali  w  tej  sprawie  do  dyrekcji,  ale  bez 
pozytywnego rezultatu.

p.  Tołczyżewska H.  – sołtys  z  Hruszewa,  poinformował  o  wyjeździe  komisji  Oświaty  do 
Próchenek  do  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej.  Podkreśliła,  że  z  ust  dyrekcji  szkoły 
niepublicznej uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się, że szkołę niepubliczną można utrzymać za 
kwotę 350.000 zł, czyli tylko przy pomocy urzędu gminy.

Wójt, wyjaśnił, że w chwili obecnej nie może obiecać, że dołoży do szkół publicznych i ile 
dołoży, ponieważ sytuacja finansowa gminy jest bardzo zła.

p. Wróbel A., sołtys z Ruskowa, zaproponowała połączenie gimnazjum.

p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zwrócił się z prośbą do Wójta, by urząd jak najszybciej 
przedstawił jeszcze raz koszty utrzymania szkół. Poprosił by odliczyć od utrzymania szkoły w 
Ruskowie energię i ogrzewanie, którą pokrywa Eskulap.

p.  Szymaniak  M.,  radny  z  Puczyce,  przedstawił  swój  punkt  widzenia  utrzymania  szkół 
niepublicznych, na przykładzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z gminy Huszlew. Dodał, 
że jeżeli gmina nie wspomoże finansowo szkoły niepublicznej wówczas szkoła nie ma szans 
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na  utrzymanie  się  za  sama  subwencje  oświatową.  Na  koniec  radny  zaproponował  swoją 
pomoc w uzyskaniu informacji na temat szkoły niepublicznej.

p.  Skarbnik  –  podkreśliła,  że  gmina  na  chwilę  obecną  nie  jest  w  stanie  zadeklarować 
konkretnej kwoty, ale na ile ja będzie stać na tyle wspomoże finansowo szkoły. W tym roku 
szkoła niepubliczna otrzyma od gminy subwencje za 4 miesiące kolejnego roku szkolnego 
(wrzesień-grudzień), która przysługuje dzieciom.

p.  Lewczuk  A.  –  radny  z  Hruszewa,  zaproponował  by  w  ramach  oszczędności  zawiesić 
wykonywanie funduszu sołeckiego w roku bieżącym.

p.  Zieniewicz,  rodzic  z  Ruskowa,  zaproponował  by  wszystkie  szkoły  na  terenie  gminy 
przekształcić w niepubliczne w ramach oszczędności.

Wójt, wyjaśnił,  że raczej nie ma takiej  możliwości. Ponadto Szkoła Podstawowa w Lipnie 
przez  najbliższe  7  lat  musi  być  szkołą  publiczną  w  związku  z  otrzymanym  funduszem 
unijnym na budowę sali gimnastycznej. Z chwilą przekształcenia jej w skałę niepubliczna, 
gmina będzie zobligowana zwrócić około 2mln zł dotacji unijnej. Poza tym gmina już od 
jakiegoś czasu spłaca pożyczkę pożyczką, więc należy jak najszybciej dokonać drastycznych 
cięć budżetowych żeby uzdrowić sytuację.

Na koniec poruszono temat kursów PKS. 

P. Warczyk I. , radna z Ruskowa, poinformowała, że wspólnie z mieszkańcami występowała z 
pismem do PKS-u o przesuniecie jednego kursu, który w chwili obecnej jest nie rentowny,  
natomiast przesuniecie go o godzinę zmieniło by tą sytuację. Otrzymała pismo od PKS-u, że 
jest  to  niemożliwe,  ponieważ  koszt  zmiany takiego  kursu  wyniósł  by 600 zł,  co nie  jest 
korzystne dla PKS-u.

Innych pytań nie wniesiono.

Przewodniczący obrad, p. Dariusz Kazun, podziękował za kulturę obrad i pomoc w sprawnym 
przeprowadzeniu sesji.  Poinformował,  że kolejna sesja został  zaplanowana na 14 bądź 15 
lutego br. Poprosił przewodniczących poszczególnych komisji  o ustalenie terminu spotkań 
komisji.

Ad.p.11

Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady IV 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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