
P R O T O K Ó Ł   Nr  VI/11

z obrad VI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 17 marca 2011 roku

na Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Platerowie
w godz. 1010-1115

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%),
• osoby imienne zaproszone – lista obecności w załączeniu,
• mieszkańcy wsi Czuchów i Rusków.

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  rozpatrzenia  skargi  na  uchwałę  Rady  Gminy  w  

Platerowe Nr V/22/11 z dnia 14 lutego 2011r., w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły  

Podstawowej  Czuchowie.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  uchwałę  Rady  Gminy  w  

Platerowie Nr V/23/11 z dnia 14 lutego 2011r., w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu  

Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w  

uchwale  Rady  Gminy  w  Platerowie  nr  V/23/11  z  dnia  14  lutego  2011r.,  w  sprawie  

zamiaru likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.



8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady soleckiej  

w sołectwie Hruszniew.

8.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja  o  

wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Zamknięcie obrad.

Podjęcie uchwały:

Lp. Numer uchwały Treść uchwały Wnioskodawca
1 VI/24/11 w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  uchwałę  Rady  

Gminy  w Platerowe  Nr  V/22/11  z  dnia  14  lutego  
2011r.,  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkoły  
Podstawowej  Czuchowie.

Przewodniczący 
Rady

Gminy
2 VI/25/11 w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  uchwałę  Rady  

Gminy  w Platerowie  Nr  V/23/11  z  dnia  14  lutego  
2011r.,  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Zespołu  
Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.

Przewodniczący 
Rady

Gminy
3 VI/26/11 w  sprawie  rozpatrzenia  wezwania  do  usunięcia  

naruszenia  prawa  w  uchwale  Rady  Gminy  w  
Platerowie nr V/23/11 z dnia 14 lutego 2011r., w  
sprawie  zamiaru  likwidacji  Zespołu  Publicznych  
Placówek Oświatowych w Ruskowie. 

Przewodniczący 
Rady

Gminy

4 VI/27/11 w sprawie przekazania skargi. Przewodniczący 
Rady

Gminy
5 VI/28/11 w  sprawie  zarządzenia  ponownych  wyborów 

sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Hruszniew. Wójt Gminy

Ad.p.1

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

Powitał przybyłych na obrady radnych i gości. Złożył wyrazy współczucia w związku 
ze śmiercią ojca Przewodniczącej Rady Powiatu p. Kasprowicz Grażyny, oraz w związku ze 
śmiercią  matki radnego RG Platerów p. Klimaszewskiego Franciszka.

p. Klimaszewski F., podziękował radnym oraz pracownikom urzędu za udział w pogrzebie 
jego mamy.

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:

Przewodniczący  wyjaśnił,  ze  kolejna  sesja  która  planowana  jest  na  koniec  marca  będzie 

poświęcona już likwidacji szkól w Czuchowie i Ruskowie.

Przystąpiono do zadawania pytań:

- p. Warczyk I. – rada z Ruskowa, kto ustalał uczestników kursu na kat. C, który realizuje 

urząd gminy?

-  p.  Szaniawski  M.  –  radny  z  Platerowa,  poprosił  by  usunięto  krzaki,  przy  drodze  w 

miejscowości Patków koło posesji p. Maderskiego. Krzaki ograniczają widoczność na tym 

odcinku.

- p. Czmoch A. – radny z Czuchowa – Pieniek, poprosił o naprawę nawierzchni drogi na 

granicy sołectw Czuchow - Czuchów-Pieńki.

- p. Szymaniak M. – radny powiatu, wyjaśnił,, że służba drogowa, zacznie naprawę ubytków 

w asfalcie jak asfalt zostanie podsuszony.

- p. Kinowski K. – radny z  Chłopkowa Kol., poprosił o usunięcie krzaków przy krzyżówce w 

Hruszniewie, które także ograniczają widoczność. 

-  p  .  Wróbel  A.,  -  sołtys  z  Ruskowa,  przypomniała  o  wiszących  połamanych  i  suchych 

gałęziach nad drogą w kierunku szkoły.

- p. Klimaszewski F. – radny z Kisielewa, czy w budżecie  gminy znajdą się fundusze na 

profilowanie dróg gruntowych. 

- P. Borysiak Jan- mieszkaniec z Czuchowa-Pieniek zapytał:

a)  Czy  został  już  zaciągnięta  opinia  w  sprawie  ewentualnego  przekształcenia  szkoły 

podstawowej w Lipnie w Szkołę Niepubliczną i czy to przekształcenie nie zaszkodzi obecnej 

inwestycji?

b)  Skąd  Wójt  wziął  kwotę  oszczędności  w  wysokości  600,000  zł  i  400,000  zł,  na 

likwidowanych  szkołach,  podając  ja  do prasy,  jeżeli  Skarbnik  gminy odpowiadając  na to 

pytanie pisemnie, wskazała, że nie jest w stanie podać kwoty oszczędności.  

c) Skąd Rada Gminy planuje uzyskać oszczędność, w związku z trudna sytuacja finansową 

gminy?
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d) 15 lutego br. wpłynęło pismo do urzędu gminy skierowane do Wojewody mazowieckiego, 

do dnia dzisiejszego nie została odesłana odpowiedz na pismo.

Przewodniczący  RG,  wyjaśnił,  że  wszystkie  pisma  które  wpływały  do  urzędu  gminy 

kierowane były do Nadzoru Prawnego w Siedlcach, jak również wysyłana była odpowiedz do 

każdego pisma do osoby wnoszącej pismo.

-  głos  zabrał  prawnik  UG  p.  Ryszard  Czwarnog.  Poinformował,  że  rada  może  zająć 

stanowisko tylko w formie uchwały. Natomiast co do kwestii interpretacji organu do którego 

powinny  zostać  były  wysłane  skargi,  wyjaśnił,  że  organem  sprawującym  nadzór  nad 

praworządnością  uchwał  jest  Nadzór  Prawny.  Nadzór  prawny jest  organem Wojewody,  a 

urząd kieruje skargi do organu pod który bezpośrednio podlega, czyli w tym momencie do 

Oddziału Pranego w Siedlcach, który jest organem właściwym. Jeżeli  wpływają skargi na 

uchwałę  rady  gminy,  wówczas  rada  jako  pierwsza  powinna  zająć  stanowisko  w sprawie 

skargi, następnie o zajętym stanowisku poinformować osobę występującą ze skargą. Każdy 

ma prawo wnieść skargę, jak i każdy ma prawo wnieść skargę po zajęciu stanowiska przez 

radę  do  Sadu  Administracyjnego  za  pośrednictwem  rady  gminy.  Tak  te  z  to  zrobił 

mieszkaniec wsi Hruszew, p. Krzysztof Zieniewicz. 

Rada  ma  30  dni  na  przekazanie  skargi  wraz  z  pełnymi  aktami  sprawy  do  Sądu 

Administracyjnego. Osoba skarżąca powołała siew  skardze na art. 101 ustawy o samorządzie 

gminnym, wskazując, że został naruszony uchwałą jej interes prawny. Nie wątpliwie interes 

prawny mógł zostać naruszony,  ale nie został  w skardze wskazany bezpośrednio.  Kwestia 

sporna  idzie  teraz  do  Sadu  Administracyjnego  i  tam  będzie  możliwość  wykazania 

argumentów za sprawą.

- p. Borysiak K. – mieszkaniec z Czuchowa-Pieniek, zapytał, czy organ wykonawczy maił 

prawo wykonać uchwałę nim weszła w życie.

- Prawnik UG, jeżeli uchwała została uprawomocniona z chwilą ogłoszenia miał takie prawo

- p. Borysiak K. – po jakim okresie uchwała się uprawomocni?

- Prawnik UG – uprawomocnienie uchwały następuje po 14 dniach.

-p.  Borysiak  J.  zauważył  w  uzasadnieniu  uchwały  dwie  sprzeczne  wiadomości  o  etatach 

nauczycieli,  w  której  widnieje  liczba  nauczycieli  12  a  do  odpraw  zakwalifikowanych 

zostało 6?

p.  Ciecierska  M.  –  Kierownik  GZEAS,  wyjaśniła,  że  w  podanej  informacji  nie  Am 

przekłamania, gdyż nie każdemu nauczycielowi przysługuje odprawa (zgodnie z art. 20 Karty 
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nauczyciela). Kierownik wyjaśniła,  że występuje w szkole w Czuchowie tacy nauczyciele, 

którzy posiadają umowę o pracę w innej szkole i ich odprawa będzie naliczona w tejże szkole. 

SA też tacy, którym nie przysługuje odprawa ponieważ maja umowę na czas określony do 31 

sierpnia br.

-  p.  Zieniewicz  K.  –  mieszkaniec  Hruszewa,  zapytał  co  było  powodem  zmniejszenia 

subwencji, czy to , ze zmniejszyła się liczba uczniów, czy może to, z budżetu państwa nie stać 

było na wypłatę pełnej subwencji?

Skarbnik wyjaśniła, ze subwencja został zmniejszona w związku ze spadkową liczba uczniów 

w stosunku do roku poprzedniego.

p. Zieniewicz K. – mieszkaniec Hruszewa, skomentował wypowiedz skarbnik podkreślając, 

że  urząd  powinien  przewidzieć  spadek subwencji,  skoro miał  świadomość  tego ze  liczba 

uczniów z roku na rok się zmniejsza.

- Przewodniczący RG odniósł się do informacji która ukazała się w prasie na temat wysokości 

oszczędności na zamykanych szkołach. Podkreślił,  że prasa nie jest wiarygodnym źródłem 

informacji,  świadczy  o  tym  artykuł  który  mówi,  ze  dzieci  z  likwidowanej  szkoły  w 

Czuchowie,  będą  uczęszczały  do  Platerowa,  a  rada  głosując  miała  zupełnie  odmienne 

stanowisko w tej kwestii.

Innych głosów w sprawie nie wniesiono.

Ad.p.4

Przewodniczący Rady gminy przedstawił treść skargami na uchwałę Rady Gminy Nr 

V/22/11 o zamiarze likwidacji Szkoły w Czuchowie. Wyjaśnił, że zgodnie z uregulowaniami 

prawnymi,  rada  musi  zająć  stanowisko  w  sprawie  skargi  w  formie  uchwały,  stąd  też 

proponowany projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący obrad odczytał terać projektu uchwały Nr VI/24/11 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na uchwałę Rady Gminy w Platerowie Nr V/22/11 z dnia 14 lutego 2011r., o zamiarze 

likwidacji Szkoły Podstawowej w Czuchowie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, „za” 

projektem uchwały głosowało 9 radnych, „przeciwko” 2 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” 

od głosu.

Uchwała została przyjęta.
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Ad.p.5

Przewodniczący Rady gminy przedstawił treść skargami na uchwałę Rady Gminy Nr 

V/23/11 o zamiarze likwidacji  Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie. 

Wyjaśnił,  że zgodnie z uregulowaniami prawnymi,  rada musi zająć stanowisko w sprawie 

skargi w formie uchwały, stąd też proponowany projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały Nr VI/25/11 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na uchwałę Rady Gminy w Platerowie Nr V/23/11 z dnia 14 lutego 2011r., o zamiarze 

likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie. W głosowaniu wzięło 

udział 13 radnych, „za” projektem uchwały głosowało 9 radnych, „przeciwko” 3 radnych, 1 

radny „wstrzymał się” od głosu.

Uchwała została przyjęta.

Ad.p.6

Przewodniczący  Rady  gminy  przedstawił  treść  wezwania  do  usunięcia  naruszenia 

prawa  w  uchwale  Rady  Gminy  Nr  V/23/11  o  zamiarze  likwidacji  Zespołu  Publicznych 

Placówek Oświatowych w Ruskowie. Wyjaśnił, że zgodnie z uregulowaniami prawnymi, rada 

musi zająć stanowisko w sprawie wezwania w formie uchwały, stąd też proponowany projekt 

uchwały w sprawie.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały Nr VI/25/11 w sprawie rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Platerowie Nr V/23/11 z 

dnia 14 lutego 2011r., o zamiarze likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w 

Ruskowie. W głosowaniu wzięło udział  13 radnych, „za” projektem uchwały głosowało 9 

radnych, „przeciwko” 3 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Uchwała została przyjęta.

Ad.p.7

Przewodniczący  obrad  poinformował  radnych,  że  w  dniu  8  marca  br.,  wpłynął 

wniosek do Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Gminy – skarga na uchwałę 

Rady Gminy  w Platerowie Nr V/23/11 z dnia 14 lutego 2011r., o zamiarze likwidacji Zespołu 

Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie. 

Został przygotowany projekt uchwały o przekazaniu skargi do Sądu Administracyjnego.
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P.  Warczyk  Irena  –  zauważyła,  że  skarga  musi  i  tak  zostać  przekazana  do  Sądu 

Administracyjnego, więc nie ma potrzeby podejmowania w tej sprawie uchwały.

Część radnych poparła zdanie radnej z Ruskowa. P. Warczyk zgłosiła swój sprzeciw co do 

podejmowania uchwały o przekazaniu skargi do Sadu Administracyjnego w postaci wniosku 

formalnego.

Przewodniczący obrad odczytał wniosek p. Warczyk o nie podejmowaniu uchwały w sprawie 

przekazania skargi d Sądu Administracyjnego.

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 3 radnych głosowało „za” wnioskiem, 7 radnych 

głosowała „przeciwko”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Wniosek został oddalony.

Wobec powyższego przewodniczący obrad odczytał treść uchwały Rady Gminy Nr VI/27/11 

w  sprawie  przekazania  skargi.  W  głosowaniu  wzięło  udział  13  radnych,  „za”  uchwałą 

głosowało 9 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu. 

Uchwała została podjęta.

Ad.p.8

Z projektem uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa wsi i rady 

soleckiej  w  sołectwie  Hruszniew,  w  związku  z  nie  dokonaniem  wyboru  w  pierwszym 

terminie,  został ustalony ponowny termin wyborów na dzień 24 marca 2011r., godz. 1800, 

drugi  termin  na  godz.  1830.  Wybory  odbędą  się  w  remizie  OSP  w  Hruszniewie. 

Przewodniczącym zebrania powołuje się pana Iwaniuk Lucjana radnego wsi Hruszniew, do 

obsługi zebrania wyznacza się p. Trocewicz Edytę pracownika Urzędu Gminy.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  VI/28/11  w  sprawie  zarządzenia 

ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Hruszniew. W głosowaniu wzięło 

udział 13 radnych, „za” projektem uchwały glosowano 13 radnych. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad.p.9

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 14 lutego 2011 r. na V zwyczajnej 

sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi załącznik do 

protokółu).
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Ad.p.10

Odpowiedzi na pytania i interpelacje udzielił Wójt gminy Platerów, p. Jerzy Garucki:

- kurs Kat. C, jest to projekt który realizuje urząd gminy i w którym biorą udział strażacy z 

ochotniczych jednostek pożarnych w terenu gm. Platerów. Typowaniem osób do tej kategorii 

zajmowali się Prezesi i Komendanci poszczególnych jednostek.

-  gałęzie  nad  droga  Do  szkoły,  gmina  uzależniona  jest  od  podnośnika,  który  posiada 

Państwowa Straż  Pożarna  w Łosicach,  póki  nie  mamy  podnośnika,  nic  nie  możemy tam 

zrobić.

-  oszczędność  przy  zamknięciu  dwóch  szkól  –  Wójt  poinformował,  że  kwoty  te  były 

podawane  na  komisjach,  w  których  uczestniczył  p.  Borysiak.  Dodatkowo  głos  zabrał 

przewodniczący RG, który udzielił wyczerpującej odpowiedzi podając konkretne kwoty.

-  p.  Zieniewicz  K. – mieszkaniec  Hruszewa,  zwrócił  się  jeszcze raz do radnych,  by rada 

zwróciła uwagę na to co na temat likwidacji szkól Pisza ludzie światli, by nie brali pod uwagę 

tylko argumentu ekonomicznego. Podkreślił, ze jako rodzic jest zwolennikiem stowarzyszenia 

i działania szkoły przy stowarzyszeniu, ale rodzice potrzebują więcej czasu żeby się bardziej 

zorganizować, zapoznać z procedura funkcjonowania takiej placówki.

-  p.  Warczyk  I.  –  radna  z  Ruskowa  poinformował,  że  zaczęła  się  „nagonka”  dyrekcji 

sąsiednich szkól z sąsiedniej gminy o dzieci z likwidowanej szkoły. Rodzice nie wiedzą co 

mają robić, jak się zachować co do tej kwestii. 

Innych głosów w sprawie nie zabrano.

Przewodniczący  Rady  Gminy  p.  Dariusz  Kazun,  poinformował  radnych  o  ostatniej  sesji 

minionej  kadencji   Rady  Społecznej  ZOZ.   Poinformował,  że  uległa  znacznej  poprawie 

sytuacja finansowa szpitala, został już podpisany kontrakt z NFZ. W szpitalu ruszyła także 

nocna pomoc lekarska, a w najbliższych planach jest termomodernizacja budynku szpitala.

P. Iwaniuk L.- radny z Hruszniewa, przedstawiciel gm. Platerów w Związku NŚ w Łosicach, 

poinformowała, że 17 lutego br., odbyło się pierwsze posiedzenie Związku obecnej kadencji. 

Na  I  sesji  zostały  wybrane  władze  związku,  na  czele  których  stoi  on  sam  wybrany  na 

przewodniczącego. P. Iwaniuk poinformował także o decyzjach jakie zapadły na pierwszej 

sesji. M.in. zarząd zadecydował, że będzie przyjmował za odpłatnością odpady stałe. 

p. Lewczuk A. – radny z Hruszniewa, zapytał jaki procent śmieci będzie składowany do dołka 

z zewnątrz?, Czy rada będzie miała wpływ na tą decyzje?
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p. Iwaniuk L. – wyjaśnił, że umowa zostanie skonstruowana w taki sposób, żeby było to z 

korzyścią dla związku ale także i dla gmin. O decyzji jaka podejmie zarząd związku rada 

zostanie poinformowana, jak już ta decyzja zapadnie.

p.  Kasprowicz  G.-  radna  powiatu,  poinformowała  że  jest  nadal  pod  wrażeniem  z  jaką 

stanowczością mieszkańcy walczą o swoje placówki. Podkreśliła zwracając się do rady, ze 

przy tak trudnych tematach zwykły śmiertelnik powinien kierować się nie tylko ekonomią ale 

i sercem. Likwidacja szkoły na wsi to nie tylko likwidacja budynku ale i zagłada życia na wsi. 

W imieniu swoim jak i rodziców likwidowanych szkół poprosiła o czas o jeden rok po to by 

mieszkańcy mogli  zawiązać  stowarzyszenie,  żeby nie  musieli  popełniać  błędnych  decyzji. 

P.  Kasprowicz  podała  przykład  szkoły  w  Mężnienie,  podkreśliła,  ze  najpierw  pomimo 

ogromnemu sprzeciwu zamknięto szkołę, pozwolono by zniszczała a następnie ją sprzedano. 

Radna podkreślił, że to co mówi to są słowa płynące z głębi serca bo sama tego doświadczyła 

i jest przekonana, ze ludziom należy dać więcej czasu bo jest on dla nich bardzo potrzebny po 

to by mogli się bardziej zorganizować.

Wójt gminy zauważył, ze gminie w tej chwili nie ma już wyboru, bo nie pozwalają na to jej  

finanse. Wójt podał kilka przykładów współpracy ze Starostwem na której gmina mogła by 

zaoszczędzić ok. 800.000 zł, dodając, że jak proponował inne rozwiązania to wówczas nikt go 

nie słuchał w Starostwie. Gmina Platerów najbardziej odczuła finansowo dofinansowania do 

schetynówek, a na te drogi Starostwo mógł złożyć wnioski o środki unijne a tego nie zrobiło. 

Słowa  skierował  do  p.  Kasprowicz  podkreślając,  ze  od  tego  są  wybrani  przedstawiciele 

gminy, zęby pilnowali interesu gminy w Powiecie, a tego interesu nikt w tym przypadku nie 

dopilnował.

p. Kasprowicz, wyjaśniła, że decyzje co do wniosków na drogi nie podejmował sam Starosta 

ale  wspólnie  z  Wójtami  wszystkich  gmin.  Dodała,  że  poprosi  Starostę  by  przyjechał  na 

kolejną sesje Rady Gminy w Platerowie i tę sprawę wyjaśnił. Na pewno za decyzją starosty 

przemawiały względy ekonomiczne.

Ad.p.11

Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.

Obrady VI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1115.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała                                     Przewodniczący RG
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E. Trocewicz Dariusz Kazun
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