P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011
z obrad VII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 30 marca 2011 roku
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1000-1405

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 likwidacji Szkoły Podstawowej w Czuchowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola samorządowego wchodzącego w
skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Ruskowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy w
Platerowie z dnia 17 marca 2011r., w sprawie przekazania skargi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu
systemowego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
13. Wybór przedstawiciela Rady Gminy Platerów do Rady Społecznej SP ZOZ Łosice.
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

1

VII/29/2011
2

VII/30/2011
3

VII/31/2011
4

VII/32/2011
5

VII/33/2011
6
7

VII/34/2011
VII/35/2011

8

VII/36/2011
9

VII/37/2011

Treść uchwały

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
w
Czuchowie.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Ruskowie
w sprawie likwidacji Przedszkola samorządowego
wchodzącego w skład Zespołu Publicznych
Placówek Oświatowych w Ruskowie.
w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych
Placówek Oświatowych w Ruskowie.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/27/11 Rady
Gminy w Platerowie z dnia 17 marca 2011r.,
w sprawie przekazania skargi.
w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011-2023.
w sprawie: przystąpienia Gminy Platerów do
realizacji projektu systemowego w ramach
Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i
upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki
pomocy
społecznej”
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Wnioskodawca

Wójt Gminy
Wójt Gminy
Wójt Gminy

Wójt Gminy
Wójt Gminy
Wójt Gminy
Wójt Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 1005 otworzył obrady VII zwyczajnej
sesji Rady Gminy w Platerowie.
Powitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów, przedstawicieli szkół oraz rodziców
a także Przewodniczącą Rady Powiatu, p. Kasprowicz Grażynę. Przywitał także
przewodniczących rady rodziców oraz dyrektorów szkół.
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Ad.p.2
a) Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono qvorum.
b) Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji.
Pogram sesji 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.
Ad.p.3
Zapytana i interpelacje:
Przewodniczący RG odczytał interpelacje pisemna w postaci protokołu Rady Soleckiej wsi
Człopków i Chłopków Kolonia. Protokół zawierał ustalenie jakie podjęto w dniu 13 marca
2011r., na posiedzeniu rad sołeckich w/w miejscowości. Ustalono, że fundusz sołecki obu
miejscowości zostanie przeznaczony na remont dróg w wysokości:
- dla wsi Chłoków – 8.763 zł,
- dla wsi Chłopków Kolonia – 6.215 zł.
Mieszkańcy proszą by rada gminy zobowiązała wójta do zabezpieczenia w budżecie gminy
wskazanych środków finansowych na realizację zadania.
p. Kinowski K. – radny z Chłopkowa, poprosił, by prośby które kieruje komisja do Wójta o
przygotowanie wskazanych dokumentów były dostarczane radnym.
p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zgłosił konieczność przeczyszczenia przepustu przy
posesji p. Tołtyżewskiej Haliny z Hruszewa.
p. Wrobel A. – sołtys z Ruskowa. Poprosiła o przeczyszczenie przepustu który
umiejscowiony jest na początku wsi Rusków od miejscowości Zaborze.
p. Kasprowicz G. – Przewodnicząca Rady Powiatu, wyjaśniała, że zainteresuje się sprawą
przepustów, Poinformował, ze zgłaszane w interpelacjach na obradach poprzedniej sesji
usterki nie zostały usunięte, ponieważ nie zdążył tego zrobić zarząd dróg. Poinformowała
także, o planowanym spotkaniu starosty i wicestarosty, które zostało wstępnie zaplanowane
na obrady kolejnej sesji rady Gminy w Platerowie.
p. Musiejczuk J. – radny z Falatycz, poprosił by zabezpieczyć odcinek drogi w miejscowości
Falatycze, o którego naprawę prosi już od kilku miesięcy.
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p. Antosiuk Ł- sołtys z Ostromeczyna, poinformował, zę nowo pobudowana droga do wsi
Ostromęczyn wymaga natychmiastowej naprawy. Podkreślił, że stan tej drogi uległ
zniszczeniu z uwagi na brak odwodnienia, poprosił o wykopanie rowu przy drodze.
p. Kowaluk A. – sołtys z Hruszniewa Kol., poprosiła o poprawę nawierzchni drogi w
kierunku Hruszniewa Koloni tzw. kasztanówki.
p. Chwedorczuk I. – sołtys z Kamianki, poprosiła o naprawę przepustu koło p. Ludwiczuka,
który jest zaplanowany i niedrożny.
p. Daniluk K – sołtys z Falatycz, zapytał, czy zakończyła się już umowa najmu lokalu w
świetlicy wiejskiej z p. Hawrylukiem.
Poprosił także o remont drogi w kierunku Meszek, przy pomocy finansowej Gm. Łosice.
p. Wrobel A. – sołtys z Ruskowa, poinformował, że szkolenie które było przeprowadzane dla
strażaków bylo przeznaczone dla całego społeczeństwa i każda zainteresowana osoba mogła z
niego skorzystać.
p. Wysocki R. – sołtys z Chłopkowa, potwierdził ta informacje podając przykład Gm.
Drohiczyn, która także prowadziła ten sam rodzaj szkolenia.
Wójt – wyjaśnił, że wniosek pisany był z myślą o strażakach dlatego tylko strażacy w nim
brali udział.
p. Borysiak J. – mieszkaniec wsi Czuchów – Pieńki, zapytał kto ma go zapoznać z
działaniami gminy, skoro radny wsi Czuchów-Pieńki, nie chce udostępnić mu dokumentów
przed posiedzeniem komisji
Innmych pytań nie wniesiono.
Ad.p.4
Z projektem uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej

w Czuchowie.

Zapoznała radnych p. Ciecierska M. Kierownik GZEAS, przedstawiła treść projektu uchwały
wraz z uzasadnieniem Podkreśliła, że zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu
Oddziału Powiatowego w Łosicach (pismo nr L.dz. 056/11 z dn. 11.02.2011r.) jak i
Kuratorium Oświaty (pismo z dn. DSI.542.8.2011.BP z dnia 4 marca 2011r.), negatywnie
opiniują likwidację Szkoły Podstawowej w Czuchowie.
Po wyjaśnieniach Kierownik GZEAS głosy w sprawie zabrali:
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p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, zauważyła, że pismo skierowane do Związku
Nauczycielstwa Polskiego zostało wystosowane jeszcze przed dniem podjęcia uchwały
o zamiarze likwidacji szkoły.
p. Ciecierska M. – wyjaśniła, że związki zawodowe mają prawo opiniować uchwały jak i
projekty uchwal. Gmina ten obowiązek spełniał występując z projektem uchwal.
p. Kazun D. poinformował, że pojawiła się inicjatywa zawiązania związku nauczycieli na
terenie Gm. Platerów
p. Warczyk I. zaznaczyła, że związek powinien być poza terenem gminy, by decyzje w nim
zapadające miały charakter obiektywny.
p. Borysiak J. – mieszkaniec wsi Czuchów-Pieńki, odczytał odpowiedzi na pisma, które
kierował do przewodniczącego rady gmjny Platerów, Wójta, Kierownik GZEAS oraz
Skarbnika gminy.
p. Kazun D. – odniósł się do tych pism, wskazując, że w piśmie wyjaśnił p. Borsiakowi, ze
sam nie może podjąć decyzji w danej sprawie, każdą jedna sprawie musi przedstawić radzie
gminy w celu wypracowani wspólnego stanowiska.
p. Borysiak K. – mieszkaniec wsi Czuchów-Pieńki, dodał, że przysłuchując się poprzednim
obradom sesji na której zapadła decyzja o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w
Czuchowie i sesji obecnej gdzie mówi się o likwidacji Szkoły podstawowej w Czuchowie, on
sam nie znalazł w miejscowości Czuchów budynku szkoły. Zgodnie z granicą sołectw szkoła
ta położona jest w miejscowości Czuchów – Pieńki. Jego zdaniem nie można zlikwidować
czegoś co nie istnieje. Dodał, że statut Gm Platerów, wskazuje, że jednostka organizacyjną
gminy jest Szkoła Podstawowa w Czuchowie – Pieńkach, a nie w Czuchowie. Dodatkowo
podkreślił,

że

gmina

wykonując

obowiązek

poinformowania

rodziców

dzieci

uczęszczających do szkoły o planowanym zamiarze szkoły jest zobowiązana powiadomić
tych rodziców na 6 miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego, a tego obowiązku nie
zachował, ponieważ nie wszyscy rodzice zostali w terminie powiadomieni. Dodał, że nie
została powiadomiona jego córka, której dziecko powinno zacząć uczęszczać do szkoły od
września br. Dodatkowo podkreśliła też fakt, że rada gminy podejmując uchwałę o zamiarze
likwidacji szkoły w uzasadnieniu wskazała że dzieci ze szkoły w Czuchowie jak i Ruskowie
zostaną przeniesione do Zespołu Szkól w Górach. Jego zdaniem oddział szkolny nie pomieści
takiej ilości dzieci. Na koniec podkreślił, że rada gminy mając na uwadze te wszystkie
wymienione przez niego wskazania nie powinna świadomie podejmować uchwały z
naruszeniem prawa. P. Borysiak K. – podkreślił, ze cala procedura likwidacji szkoły w
Czuchowie powinna zostać przeprowadzona od początku, żeby uniknąć błędów. Odczytał
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artykuł który wskazywał, że szkoła powinna być zarejestrowana na terenie na którym ma
swoja siedzibę. Na koniec odnosząc się do radnych dodał, „że rzeczą ludzka jest błądzić, ale
rzeczą głupich jest trwać w tym błędzie”.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, odniósł się do kwestii przejęcia dzieci przez szkole w
Górkach. Podkreślił że szkoła jest dużym budynkiem i bez problemu pomieści wszystkie
dzieci, grzej by było w przypadku przekazania dzieci Do szkoły w Platerowie, która ma
gorsze warunki lokalowe i mogła by mieć problem z pomieszczeniem wszystkich dzieci.
p. Ciecierska M. – wyjaśniła, że gmina przygotowując pisma do rodziców zwróciła się do
Dyrektora szkoły o adresy rodziców dzieci uczęszczających do szkół. Na podstawie tych
adresów zostały przesłane informacje do każdego z rodziców. Dodatkowo odniosła się do
przytoczonych pism przez p. Borysiak Jana podtrzymując woje stanowisko zawarte w
pismach i jednocześnie wyjaśniła, że na każde pismo które kierowane było do niej
p. Borysiaka J. uzyskał odpowiedz.
Skarbnik, także odniosła się do pism przytoczonych przez p. Borysiak J., podkreśliła, że na
każde pismo które trafiło do niej także została udzielona odpowiedz p. Borysiak J.
Innych pytań nie wniesiono
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr VII/29/2011 w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Czuchowie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą
głosowało 10 radnych, 5 radnych głosowało „przeciwko”. Uchwała została podjęta.
Ad.p.5-7
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie, zapoznała radnych Kierownik
GZEAS p. Małgorzata Ciecierska. Przedstawiła treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem
Podkreśliła, że zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Oddziału Powiatowego
w Łosicach (pismo nr L.dz. 056/11 z dn. 11.02.2011r.) jak i Kuratorium Oświaty (pismo z dn.
DSI.542.8.2011.BP z dnia 4 marca 2011r.), negatywnie opiniują likwidację Zespołu
Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.
Po wyjaśnieniach Kierownik GZEAS głosy w sprawie zabrali:
p. Zieniewicz A. mieszkaniec wsi Rusków, zapytał co się stanie z budynkami szkól, jeżeli nie
powstaną stowarzyszenia do prowadzenia szkól niepublicznych?
p. Kazun D. – wyjaśnił, że rada gminy ma nadzieje, że powstaną stowarzyszenia do
prowadzenia szkól niepublicznych.
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Innych pytań nie wniesiono
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr VII/30/2011 w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w
Ruskowie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 9 radnych, 5
radnych głosowało „przeciwko” 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.
Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego projektu uchwały w sprawie likwidacji
Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Ruskowie.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr VII/31/2011 w sprawie likwidacji
Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Ruskowie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 9 radnych, 5 radnych
głosowało „przeciwko” 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.
Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego projektu uchwały w sprawie rozwiązania
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr VII/32/2011 w sprawie rozwiązania
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 9 radnych, 5 radnych
głosowało „przeciwko” 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.
Ad.p.8
Z projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy w
Platerowie z dnia 17 marca 2011r., w sprawie przekazania skargi zapoznał radnych
Przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun. Wyjaśnił potrzebę uchylenia podjętej na
poprzedniej sesji uchwały o przekazaniu skargi do Sadu Administracyjnego. Do projektu
uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr VII/33/2011 w sprawie uchylenia
uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy w Platerowie w sprawie przekazania skargi.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 15 radnych. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
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Ad.p.9
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011 omówiła radnym
Skarbnik gminy p. Bożena Bartoszewska.
Wyjaśniła, że ulegają zwiększeniu dochody bieżące jak i wydatki bieżące w budżecie
gminy o kwotę 121.351 zł. Zmiana jest spowodowana jest zwiększeniem dotacji na zadania
z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w kwocie 51.784 zł. Po zmianach
na dzień 30 marca 2011r., plan dochodów wynosi ogółem 14.079,639 zł, w tym plan
dochodów bieżących: 11.502,297 zł, plan dochodów majątkowych: 2.577,342 zł.
Po zmianach plan wydatków wygląda następująco: plan wydatków ogółem: 14.253,691 zł,
w tym plan wydatków bieżących 11.458,047 zł, plan wydatków majątkowych: 2.795,644 zł.
Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr VII/34/2011 w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2011.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” uchwałą głosowało 13 radnych, 2 radnych
wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.p.10
Z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki, zapoznała radnych Skarbnik gminy. Wyjaśniła, jak
wygląda proces realizacji funduszu soleckiego, oraz jakie procedury należy zachować by moc
ten fundusz otrzymać.
Obrady sesji opuścił p. Michalak Lesze, radny z Myszkowic. Pozostało 14 obecnych
radnych.
Po wyjaśnieniach głosy w sprawie zabrali:
p. Chwedorczuk I. – sołtys z Kamianki, przytoczyła rozporządzenie które wskazuje, ze gmina
może otrzymać do 30% zwrotu kosztów które poniosła na realizacje funduszu sołeckiego.
p. Wysocki R. – sołtys z Chłopkowa, dodał, że biorąc pod uwagę jego sołectwo, to środki
finansowe w postaci funduszu sołeckiego są jedynymi środkami, które mogą poprawić jakość
dróg w sołectwie. Sołtysa poparł radny z Chłopkowa, p. Kinowski K.
p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, przypomniał, że przy uchwalaniu pierwszego funduszu
soleckiego on był jednym z niewielu który popierali te pomysł i zrobił by to teraz gdyby nie
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sytuacja finansowa gminy i deklaracja rady co do kwestii dofinansowania szkól
niepublicznych. Podkreślił, ze fundusz sołecki to kwota ok. 220,000 zł, czyli ta o jak mogą
wystąpić do rady szkoły niepubliczne. Środki które pozostaną w budżecie , które miały by
tworzyć fundusz sołecki, są pewnymi Śródkami na dofinansowanie tych szkól. Jeżeli rada
przyjmie uchwałę o funduszu sołeckim, to gmina będzie miała problem skąd wziąć finanse na
dofinansowanie placówek oświaty. Radny zaproponował by realizacje funduszu zawiesić na
rok, wówczas sytuacja finansowa gminy do tego czasu powinna ulec poprawie.
Wójt – dodał, że inicjatywą uchwały o utworzeniu funduszu było „pomnażanie” pieniędzy, a
widząc wykonanie roku poprzedniego to sołectwa tylko wydaja fundusz a nie go
„pomnażają”.
p. Wysocki R. – sołtys z Chłopkowa, dodał, że nie w każdej wsi jest możliwość
wykorzystania w 100% siły roboczej. Zdarza się, ze społecznie ktoś pracuje, ale jest to
nieliczne grono osób.
P. Wysocki R., poprosił by Wójt i Przewodniczący rady Giny wspólnie przyjechali do wsi
Chłopków i zapoznali się ze stanem dróg w tym sołectwie.
p. Boruta J. – sołtys z Zaborza, także podkreślił, że w jego sołectwie fundusz sołecki jest
bardzo potrzebny. Mają remizę która niszczeje z dnia na dzień i trzeba ja zabezpieczać żeby
budynek nie stał się ruiną.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, poinformował, że fundusz sołecki wsi Hruszniew i
Hruszniew Kolonia został przeznaczony i nadal będzie na odbudowę świetlicy OSP
w Hruszniewie. Przypomniał, że inwestycja ta zgodnie z Uchwala rady gminy miała być
finansowana z funduszu „odnowa wsi”, co się nie stało. W chwili obecnej świetlica jest
odbudowywana a w roku bieżącym planowane jest jej pokrycie. Jeżeli rada nie uchwali
funduszu soleckiego, gmina poniesie większe straty, niż faktycznie gdyby z niego korzystała.
Skarbnik – dodała, że główną bolączką gminy jest to, że w latach 2011, 2012 i 2013 gmina
spłaca najwyższe odsetki karne od zaciągniętych zobowiązań finansowych, a środków na ten
cel nie posiada w swoim budżecie.
Wójt – wyjaśnił, ze na ostatnim spotkaniu wójtów i przewodniczących rad które odbyło się w
Łosicach z p. Orzełowska E., dowiedział się, ze planuje się przyjąć inna procedurę
występowania przez sołectwa o fundusz solecki. Planuje się, ze sołtysi będą bezpośrednio
występować o te środki do Urzędu Marszałkowskiego nie tak jak do tej pory do urzędu
gminy.
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p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zaproponował, by wstrzymać się z ewentualnym
wydatkowywaniem funduszu sołeckiego a tę kwotę przeznaczyć na dofinansowanie szkół
niepublicznych.
p. Skarbnik- podała przykład umowy tzw. „dżentelmeńskiej”, która zawarto ustnie

z

sołtysami o pozostawieniu kwoty ok. 15% z funduszu na odśnieżanie dróg co tak też się stało.
p. Kinowski K. – radny z Chłopkowa dodał, że jeżeli rada zrezygnuje z uchwalenia funduszu,
to gmina nie otrzyma zwrotu 30% od marszałka.
Innych pytań nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr VII/352011 w sprawie wyodrębnienia
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, „za” uchwałą głosowało 7 radnych, 5 radnych
głosowało „przeciwko” 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta.
Ad.p.11
Z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011-2023 zapoznała radnych Skarbnik gminy p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, że przy
opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej założyła wariant likwidacji dwóch szkół,
co zaoszczędziło w budżecie gminy kwotę ok. 1 mln. zł. Dzięki czemu po odjęciu z
dochodów bieżących wydatków pozostała kwota na spłatę długu, wczesnej brakująca.
Podkreśliła, że przed radą ogromne wyzwanie, gdyż należy zastanowić się jak ograniczyć
wydatki budżetowe i jak podwyższyć stawkę dochodów własnych.
Po wyjaśnieniach Skarbnik o wyjaśnienie załącznika wydatków budżetu gminy poprosił
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, co też uczyniła Skarbnik.
Innych uwag nie wniesiono do projektu uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr VII/36/2011 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, „za” uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.12
Z projektem uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu
systemowego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie
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aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013, zapoznał radnych Wójt Gminy Platerów.
Wyjaśnił, że w roku 2011 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie, przystąpił
do realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych
w Gm. Platerów”, w ramach działania 7.1. Kapitał ludzki. Projekt skierowany jest do 10 osób,
a ich nabór nastąpi w miesiącu kwietniu-maju. Rekrutacja tych osób będzie przebiegała w
obecności doradcy zawodowego. Kursy zostaną dopasowane indywidualnie do tych osób.
Środki własne jakie zabezpieczył GOPS na realizacje projektu wynoszą 11.100,61 zł.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr VII/37/2011 w sprawie przystąpienia
Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Poddziałania
7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, „za” uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.12
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 17 marca 2011r. na VI
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).
Ad.p.13
Przystąpiono do wyboru przedstawiciela Rady Gminy Platerów do Rady
Społecznej SP ZOZ Łosice. P. Kazun D. – przewodniczący obrad złożył krótkie sprawozdanie
z działalności w Radzie Społecznej SP ZOZ Łosice, do której został wytypowany w roku
2007 jako przedstawiciel Rady Gminy w Platerowie. Poinformował, że pełnił w radzie
funkcje wiceprzewodniczącego. Podkreślił, że praca w radzie jest pracą społeczną za którą nie
przysługują diety.

Po wyjaśnieniach przystąpiono

do zgłaszania

kandydatów

na

przedstawiciela Rady Gminy Platerów w Radzie Społecznej SP ZOZ Łosice.
p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, zgłosi p. Dariusza Kazuna
Wójt poparł propozycje radnego.
Innych zgłoszeń nie wniesiono.
P. Dariusz Kazun wyraził zgodę na bycie przedstawicielem Rady Gminy w Platerowie w
Radzie Społecznej SP ZOZ Łosice.
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Ad.p.14
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gm. Platerów:
- droga Falatycze, odcinek ok. 150 m, Wójt wyjaśnił, że w najbliższym czasie gmina postara
się w swoim budżecie wygospodarować środki na to zadanie.
- droga Kol. Hruszniew, nie ma środków finansowych na tę drogę.
- lokal świetlicy w Falatyczach, Wójt wyjaśnił, ze lokal ten został wynajęty pod prowadzenie
sklepu za przyzwoleniem rady sołeckiej. W ramach czynszu osoba wynajmująca wykonała
remont. Umowa została zerwana na wniosek wynajmującego wcześniej, a teraz osoba ta
domaga się od nas zwrotu kosztów poniesionych przez gminę. Gmina może mu
zaproponować tylko to co zostało zapisane w umowie.
- droga Meszki, należy zorganizować zebranie w którym wezmą udział władze gminy Łosice
i Platerów a także sołtysi wsi sąsiadujących ze sobą w celu podjęcia wspólnego stanowiska w
tej sprawie,
- szkolenie dla strażaków – wnioski były przygotowywane z myślą tylko o strażakach, dlatego
do udziału w kursach typowane były osoby z OSP z terenu Gm. Platerów,
- Chłopków remont dróg, należy przy drogach polnych w miejscowości Chłopków i nie tylko
zrobić odwodnienie i je wygórować inaczej bieżące zwykle remonty nie przyniosą
oczekiwanych efektów,
- p. Warczyk I. – poruszyła problem drogi betonowej w miejscowości Rusków w kierunku
cmentarza. Przypomniała, że problem ten już był niejednokrotni zgłaszany, a osoba która
popsuła jakość tej drogi do dzisiaj jej nie poprawiła.
- Wójt wyjaśnił, ze doprowadzi do spotkania z ta osoba, a jeżeli to nie pomoże sprawa
zostanie zgłoszona na policje,
Na koniec Przewodniczący obrad odniósł się do interpelacji p. Borysiak J. na, informując go,
że wszelkie podejmowane przez rade gminy uchwały są do wglądu w biurze rady gminy, są
także wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz w BIP-ie urzędu. Pisma które otrzymują radni
przed posiedzeniem komisji są to projekty. Każdy ma możliwość uczestniczenia w komisach i
sesjach rady, zabierania głosu w sprawie.
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Dodatkowo przewodniczący obrad przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych przez radnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia.
Wójt poinformowała, że w najbliższym czasie rozpocznie swoja działalność

zespół

ratowniczy którego siedzibą będzie ośrodek zdrowia w Platerowie. Karetka wraz z zespołem
została Gm. Platerów przydzielona wspólne z Gm. Sarnaki.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, zapytał czy cos się już wyjaśniło z działalnością spółki
wodnej?
p. Kowalczyk Wyjaśnił, że na ostatnim zebraniu odłączono m.in. Gm. Platerów od usług
spółki poza tym nic konkretnie nie ustalono.
p. Kazun D. Przypomniał, ze w minionej kadencji rada gościła zarówno. Rudzkiego jak i
p. Urbana przedstawicieli spółki, którzy przestrzegali nas przed takim stanem jak jest obecnie.
Innych pytań nie wniesiono.
Przewodniczący obrad, p. Dariusz Kazun, podziękował za kulturę obrad i pomoc w sprawnym
przeprowadzeniu sesji.

Ad.p.14
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady VII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1405.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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