P R O T O K Ó Ł Nr V/11
z obrad V zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 14 lutego 2011 roku
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1000-1345

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun- przewodniczący Rady Gminy
Ustawowy skład rady – 15 radnych.
W obradach uczestniczyli:
• radni Rady Gminy- lista obecności w załączeniu (100,0%),
• 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,
c) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011-2023.
5. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czuchowie.
6. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych
w Ruskowie.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja
o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
8. Odpowiedzi na, zapytania i interpelacje.

9. Zamknięcie obrad.

Podjęcie uchwały:
Lp.

Numer uchwały

Treść uchwały

Wnioskodawca

1

V/21/11

uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011-2023.

Wójt Gminy

2

V/22/11

Wójt Gminy

3

V/23/11

uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
w Czuchowie.
uchwała o zamiarze likwidacji Zespołu Publicznych
Placówek Oświatowych w Ruskowie.

Wójt Gminy

Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 1005 otworzył obrady V zwyczajnej
sesji Rady Gminy w Platerowie.
Powitał przybyłych na obrady radnych i nowo wybranych sołtysów (których wyczytał
z nazwiska), przedstawicieli szkół oraz rodziców. Przywitał także przewodniczących rady
rodziców oraz dyrektorów szkół, zaznaczył, że osoby te będą miały pierwszeństwo w
zgłaszaniu pytań. Wyjaśnił, że głos w sprawie także będą mogli zabrać wszyscy obecni.
Ad.p.2
a) Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono qvorum.
b) Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji. P. Lewczuk
Andrzej, radny z Hruszewa, zaproponował, by w punkcie zapytania głos w sprawie mogli też
zabrać wszyscy obecni uczestnicy sesji.
Pogram sesji z uwzględnioną uwagą przyjęto jednogłośnie.
c) Ustalono, że protokół z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy zostanie wyłożony na
sali obrad do wglądu, a jego przyjęcie nastąpi na zakończenie obrad.
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Ad.p.3
Zapytana i interpelacje:
Przewodniczący RG odczytał interpelacje ustna od pani Tołtyżewskiej Haliny. Pismo miało
charakter skargi na sposób przeprowadzenia głosowania w trakcie wyboru sołtysa wsi
Hruszew. Wyjaśnił, że odpowiedz zostanie udzielona w pkt. 10 obrad sesji.
Następnie przewodniczący obrad odczytał interpelacje pisemne od mieszkańców wsi Rusków,
Hruszew, oraz Czuchów, Czuchów-Pieńki, Zaborze, Puczyce z prośbą o nie likwidowanie
szkół podstawowych.
Przewodniczący obrad poprosił o merytoryczne podawanie właściwych atutów zarówno ze
strony władz gminy jak i rodziców co do stanowiska które zajmują.
Przystąpiono do zadawania pytań ustnych:
p. Klimaszewski F. – radny z Kisielew, zapytał, czy droga „schetynówka” Lipno – Kisielew
jest na gwarancji?
p. Musiejczuk J. – radny z Falatycz, zapytał czy zostały poczynione kroki o zabezpieczenie
drogi w Falatyczach?
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, poprosiła o oznaczenie przejścia dla pieszych przy sklepie
p. Wróbla w Ruskowie.
p. Kinowski T. – radny z Chłopkowa Kolonii, poprosił o naprawę nawierzchni drogi od
szkoły w kierunku lasu.
Głos zabrał Wójt gm. Platerów, Jerzy Garucki. Wyjaśnił sytuacje finansową gminy, która
spowodowała, że zarówno Wójt jak i rada stanęli przed decyzja o zamiarze likwidacji dwóch
szkól podstawowych (Szkoły w Czuchowie i szkoły w Ruskowie). Wyjaśnił, ze w związku z
zmniejszona subwencja oświatową o kwotę 156.,000 zł, oraz subwencja wyrównawczą o
kwotę ok. 300,000 zł, gmina nie jest w stanie nadal utrzymywać piec placówek oświatowych
na swoim terenie.
p. Wróbel A., sołtys z Ruskowa, zapytała czy rada gminy zastanowiła się w jaki sposób
zdobyć pieniądze by te dwie szkoły jeszcze przez rok utrzymać w wersji niezmienionej, po to
by nauczyciele jak i społeczność przygotowali się do likwidacji tych placówek?
p. Zieniewicz, mieszkaniec z Hruszewa, zapytał ile gmina zyska likwidując te dwie szkoły?
p. Borysiak J., mieszkaniec wsi Czuchów-Pieńki, podkreślił, ze gmina powinna zastanowić
się nad programem naprawczym ale nie tylko kosztem dwóch szkół ale wszystkich jednostek
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organizacyjnych gminy. Likwidację dwóch szkól odczuje 6 miejscowości. P. Borysiak ,
poprosił by rada odwlekła decyzję o likwidacji o rok.
p. Zieniewicz , mieszkaniec z Hruszewa, zauważył, ze gmina inwestuje w to co nie służy dla
ogółu, podał przykład boiska za szkoła w Ruskowie, a także remontu strażnicy w Ruskowie,
przeprowadzonego wbrew woli mieszkańców, gdyż mieszkańcy życzyli sobie remontu
świetlicy przy szkolnej z której korzysta młodzież.
p. Tołtyżewski M., mieszkaniec z Czuchowa, zapytał dlaczego nie proponuje się szkole
podstawowej w Platerowie utworzenia szkoły niepublicznej, skoro już przy tej szkole działa
stowarzyszenie?
p. Kazun D., przewodniczący obrad wyjaśnił, ze stowarzyszenie to nie posiada możliwości
do prowadzenie szkoły niepublicznej, gdyż nie maja takiego zapisu w statucie.
p. Borysiak J. – mieszkaniec z Czuchowa-Pieniek, zauważył, ze by w roku bieżącym od
nowego roku szkolnego szkoła niepubliczna mogą pozyskać subwencje oświatowa, należało
do 30 kwietnia 2010 roku wystąpić o taka subwencje do Ministra Oświaty. Nikt o te środki
nie wystąpił bo nie mówiło się, jeszcze we wrześniu ze dojdzie do takiej sytuacji jak jest
teraz. Poza tym nie było stowarzyszenia tak jak i chwili obecnej go nie ma, by móc wystąpić
o te środki. Czas oczekiwania na zawiązanie stowarzyszenia to okres ok. 6 miesięcy. P.
Borysiak J. zapytał, jak realnie ze wszystkim zdążyć do 1 września 2011r., jak jeszcze nic nie
ma.
Kontynuując swoja wypowiedz p. Borysiak J. zauważył, ze na komisjach znikoma część
radnych proponowała oszczędności dla gminy, min. P. Warczyk I., zaproponowała
zredukować etaty w szkołach i jednostkach organizacyjnych urzędu, p. Baranow W., zgłosił
propozycje likwidacji kolejnej szkoły w Lipnie, p. Kinowski T., zaproponował podnieść ceny
wody oraz podatków. Wszystkie te propozycje nie zostały podtrzymane, a mogły by
przynieść efekt finansowy dla gminy. Dodatkowo p. Borysiak J. poinformował wszystkich
obecnych, ze pytając o zakończenie i rozliczenie bieżących informacji usłyszał na komisji od
p. Skarbnik, że część inwestycji została wykonanych, natomiast zwrotu finansowego gmina
faktycznie nie otrzyma, gdyż poniesiony wkład finansowy to 100”% pozyczki zaciągniętej na
inwestycje. Dodał – „Jaki gospodarz robi inwestycje 100% kredytem?” .
p. Kazun D. – przewodniczący RG, podkreślił, ze decyzja o zamiarze likwidacji szkól nie jest
dla nikogo łatwa, zwłaszcza dla niego kiedy stoi przed nauczycielami – kolegami z pracy i dla
niego też nie jest to tylko podniesienie ręki.
p. Kinowski T. – odnosząc się do wypowiedzi p. Borysiaka i wcześniejszej wypowiedzi p.
Wróbel podkreślił, że skoro mieszkańcy uważają, że rada podejmuje niekorzystne na rzecz
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sołectw decyzje, to dlaczego nikt nie uczestniczy w tych sesjach na których te decyzje
zapadają i nie oprotestowuje się tych decyzji.
p. Borysiak J. – mieszkaniec Czuchowa – Pieniek, zauważył, że jak kończył kadencje w roku
2006 to gmina nie tonęła w długach i utrzymywała piec szkól.
p. Iwaniuk L. – radny Hruszniewa, dodał, ze jest mu łatwiej wypowiedzieć się na temat
likwidowanych szkól ponieważ nie jest z nimi emocjonalnie związany, natomiast dostrzega
pewne dla niego niezrozumiałe kwestie w obwodzie szkolnym który proponuje się w
projekcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Czuchowie. Radny podkreślił, ze dziwi go
propozycja, ze dzieci z Czuchowa będą dojeżdżały do platerowa, nie jak ich starsze
rodzeństwo, które dowożone jest do gimnazjum do Górek. Podkreślił, że szkoła w Górkach
jest nowo wybudowana i zapewne może pomieścić dzieci z Czuchowa.
p. Trocewicz E. – sołtys wsi Czuchów – Pieńki, zapytała panią Kierownik GZEAS, w jaki
sposób szkoła niepubliczna jeżeli zostanie taka utworzona w Czuchowie otrzyma subwencje
na 4 miesiące nowego roku szkolnego czyli od września do grudnia 2011r?
p. Kierownik GZEAS, wyjaśniła, ze szkoła otrzyma 100% dotacji na dzieci w szkole
niepublicznej, nawet jak ta subwencja nie została zgłoszona w roku poprzednim.
p. Wrobel A. – sołtys z Ruskowa, zapytała p. Kierownik GZEAS dlaczego kwoty subwencji
podstawowej na dziecko różnią się w gminach?
Kierownik GZEAS, wyjaśniła, że kwotę ta przydziela Ministerstwo Oświaty w oparciu o
odpowiednie wyliczenia.
Na koniec dyskusji głos zabrała Przewodnicząca rady Powiatu, p. Kasprowicz Grażyna.
Poprosiła by radni przed podniesieniem ręki głęboko się zastanowili . Dodała, że szkoła we
wsi jest ostoja kultury, jest drugim domem dla tej społeczności. Radna zaapelowała by rada
dala więcej czasu dla mieszkańcowi by mogli się bardziej przygotować do poprowadzenia
szkoły niepublicznej. Podkreślali, ze zarówno mieszkańcy jak i sołtys wsi nie SA
profesjonalistami w tych kwestiach, którzy od ręki usiądą i stworzą stowarzyszenie. Na to
potrzebny jest czas i zaangażowanie wszystkich. Przewodnicząca RP podkreśliła, ze
podejmując tak pochopnie decyzje radni mogą narobić więcej zła niż dobrego. Podała
przykład zamknięcia szkoły w Mężnienie, która rada bardzo szybko zamknęła natomiast
odbudować, nie odbudował do dnia dzisiejszego.
P. Kinowski T. – rany z Chłopkowa, odniósł się do wypowiedzi p. Kasprowicz. Podkreślił, że
ma wrażenie, ze to wystąpienie jest zabieganiem o glosy już na kolejna kadencję. Dodał, że
rada jest od tego by naprawiła obecną sytuację finansową gminy. Radny podkreślił, że ma
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świadomość, ze decyzje które zapadną na obecnej sesji nie będą decyzjami popularnymi,
natomiast rada stanie się w oczach mieszkańców „czarną owcą”, zamykającą dwie szkoły.
p. Kasprowicz G. wyjaśniła, że jej wystąpienie nie było propagandą, natomiast było apelem o
jeszcze głębsze przemyślenie tematu. Takie działania nie mogą być mechaniczne.
Innych pytań nie wniesiono. Na ty punkt zamknięto.
O godz. 1210 przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 1225.
Ad.p.4
Z projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2011-2023 zapoznał radnych Wójt gminy Platerów, p. Jerzy Garucki. Wyjaśnił, że gmina jest
zobowiązana podejmując zmiany w budżecie które zmieniają także załącznik inwestycyjny,
równocześnie podejmować uchwałę zmieniająca wieloletni program finansowy gminy. Taki
obowiązek na gminę od 1 stycznia br. nakłada ustawa o finansach publicznych. Stąd też
projekt tej uchwały. Zmiany w wieloletniej prognozie nanoszone są wskutek uchwały w
sprawie zmian w budżecie podjętej w dniu 28 stycznia br.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Projekt uchwały Nr V/21/11 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2011-2023 odczytał

przewodniczący obrad. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” projektem uchwałę
glosowało 15 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Ad.p.5
Z projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w
Czuchowie zapoznał radnych Wójt gminy Platerów. Przewodniczący obrad poprosił o
zabranie głosu przewodniczących poszczególnych komisji celem przedstawienia stanowiska
komisji.
P. Warczyk I. przewodnicząca komisji Oświaty Kultury i Zdrowia poinformowała, ze
na posiedzeniu wspólnym z komisja Bezpieczeństwa Publicznego, radni głosami „za” 6
radnych, 5 radnych „przeciwko” postanowili przyjąć projekt uchwały o zamiarze likwidacji
szkoły w Czuchowie.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Kowalczyk Adam, poinformował, ż wspólnie
z komisja Gospodarki, Budżetu i finansowo, zadecydowano 6 głosami „za”, 4 głosami
„przeciwko”, 1 głosem „wstrzymującym” dokonać zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
w Czuchowie.
P. Iwaniuk L.- radny z Hruszniewa, zauważył, że punktem spornym w uchwale był paragraf
3, co już zostało podkreślone w punkcie dyskusja. Zgłosił wniosek formalny, by dokonać
zmian w uchwale i uwzględnić, w projekcie, ze z chwila likwidacji szkoły w Czuchowie
uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się dowóz i możliwość kontynuowania nauki w
szkole podstawowej w Górkach.
p. Klimaszewski F.- radny z Kisielew, zauważył, ze z ekonomicznego punktu widzenia
racjonalniejsze okazuje się dowożenie dzieci do Platerowa niźli do Górek. Podkreślił, że jest
przeciwny nanoszeniu zmian w projekcie uchwały.
p. Kazun D. – przewodniczący RG, zauważył, że dopiero z chwila ostatecznej likwidacji
szkół zostanie podjęta uchwała która będzie zmieniała obwody szkolne, wiec dyskusja na ten
tamta na tym etapie jest zbyteczna.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, dodał, że w szkole w Platerowie mogą się dzieci nie
powiesić, gdyż już w chwili obecnej uczą się w dwóch budynkach. Jeżeli zaistnieje taka
sytuacja może się okazać, że trzeba będzie rozbudować szkołę co by poniosło za sobą
dodatkowe koszty. Wobec czego radny podtrzymał wniosek.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” wnioskiem głosowało 10 radnych, 3 radnych
glosowało „przeciwko”, 2 radnych „wstrzymało się „ od głosu.
p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, poprosił by Kierownik GZEAS, jeszcze raz powtórzyła,
że w przypadku powstania szkoły niepublicznej, szkoła ta na pewno otrzyma środki
finansowe na swoja działalność od września 2011r.
Kierownik GZEAS wyjaśniła, ze będzie taka możliwość, jeżeli rada Gminy podejmując
uchwale o finansowaniu szkól niepublicznych, i zawrze w niej zapis, ze w roku
kalendarzowym w którym nastąpił wpis do ewidencji szkól niepublicznych prowadzonej
przez Wójta gminy Platerów, dotacji udziela się pomimo złożenia wniosku w terminie
późniejszym niż określony w ustawie o systemie oświaty.
Innych głosów nie zabrano.
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Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały Nr V/22/11 o zamiarze likwidacji
Szkoły Podstawowej w Czuchowie. W glosowaniu wzięło udział 15 radnych, 9 radnych
glosowało „za” projektem uchwały, 5 radnych głosowało „przeciwko”, 1 radny „wstrzymał
się” od głosu.
Uchwala została podjęta.
Ad.p.6
Z projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Ruskowie zapoznał radnych Wójt gminy Platerów. Przewodniczący obrad
poprosił o zabranie głosu przewodniczących poszczególnych komisji celem przedstawienia
wniosków wypracowanych w tej sprawie na posiedzeniach komisji.
P. Warczyk I. przewodnicząca komisji Oświaty Kultury i Zdrowia poinformowała, ze
na posiedzeniu wspólnym z komisja Bezpieczeństwa Publicznego, radni głosami „za”
6 radnych, 5 radnych „przeciwko” postanowili przyjąć projekt uchwały o zamiarze likwidacji
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Kowalczyk Adam, poinformował, ż wspólnie
z komisja Gospodarki, Budżetu i finansowo, zadecydowano 7 głosami „za”, 4 głosami
„przeciwko”, dokonać zamiaru likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w
Ruskowie.
Innych głosów nie zabrano.
Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały Nr V/23/11 o zamiarze
likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie. W głosowaniu wzięło
udział 15 radnych, 9 radnych glosowało „za” projektem uchwały, 5 radnych głosowało
„przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta.
Ad.p.7
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 28 stycznia 2011 r. na IV
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).
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Ad.p.8
Przewodniczący RG poinformował o przygotowanym sprawozdaniu z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które zostało przekazane
radnym i w razie ewentualnych uwag zostanie przedstawione na kolejnej sesji.
Przewodniczący odczytał treść pisma skierowanego do p. Tołtyżewskiej Haliny,
odpowiadającego na jej skargę.
p. Lewczuk A., radny z Hruszewa, zauważył, że pismo skierowane do rady nie spełnia
wymogów protestu. Przedstawił radzie swoje stanowisko w tej sprawie.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, odnosząc się do pisma podkreślił, ze protest powinien
być uzasadniony. Jeżeli zostałby udowodniony i to co się zarzuca w tym piśmie, że dokonano
oszczerstwa, wówczas rada mogła by to rozważać, natomiast z pisma to nie wynika, wiec nie
Am merytorycznych przesłanej do unieważnienia wyborów sołtysa w Hruszewie.
Swoja opinie w tej sprawie także wyraził Wójt, wyjaśnił, że rozmowa była z panią
Tołtyżewską na temat skanalizowania kolonii ale tylko wówczas jak znajdą się na to środki
finansowe.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił, Wójt Gminy Platerów, p. Jerzy Garucki:
- „schetynówka” – droga jest na gwarancji, problem ten zostanie zgłoszony do powiatu,
- droga do Falatycz, w chwili obecnej gmina nie ma środków by móc poprawić ten odcinek,
- droga w Chłopkowie, wiosną gmina postara się nawieźć tam żwiru i poprawić stan tej drogi,
P. Sujkowska M. – nauczycielka z Czuchowa, zapytała p. Wójta czy ma szansę zakładając, ze
nie powstanie szkoła publiczna uzyskać zatrudnienie w innej szkole, chociaż przez rok bo tyle
jej brakuje do uzyskania świadczenia kompensacyjnego.
p. Ciecierska M. – wyjaśniła, ze od nowego roku szkolnego będą dwa wakaty w szkole w
Lipnie do nauczania zintegrowanego i części etatów w szkole w Platerowie.
P. Boruta J. – sołtys z Zaborza, zapytał co się stanie z budynkami po szkołach?
Wójt wyjaśnił, ze nie podjęto jeszcze w tej sprawie decyzji.
P. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, zaproponował radnym by pozostali po obradach sesji,
celem przedyskutowania kwestii likwidowanych szkół.
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Ad.p.9
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady V zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1345.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun

10

