P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011
z obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 15 kwietnia 2011 roku
na Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Platerowie
w godz. 1310-1505

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun- przewodniczący Rady Gminy
Ustawowy skład rady – 15 radnych.
W obradach uczestniczyli:
• radni Rady Gminy- lista obecności w załączeniu (93,3%),
• 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 zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę
Platerów.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Zamknięcie obrad.
Podjęcie uchwały:
Lp.

Numer uchwały

Treść uchwały

Wnioskodawca
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VIII/38/2011

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
przez Gminę Platerów

Wójt

Gminy

Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 1310 otworzył obrady VIII
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie.
Powitał przybyłych na obrady radnych i gości. Wyjaśnił powód zwołania sesji
nadzwyczajnej.
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. Szaniawski M. – radny z Platerowa, zapytał dlaczego gmina nie wynajmuje mieszkania w
ośrodku w Hruszniewie?
p. Musiejczuk J. – radny z Falatycz, poprosił o wywrotkę żwiru na drogę gminną do Falatycz
w celu zasypania ubytków w drodze.
p. Klimaszewski F. – radny z Kisielew, zwrócił uwagę na wydostającą się wodę z posesji p.
Norwy z Platerowa, zapytał czy jest to wina zepsutego odwodnienia i czy jest możliwość
skierowania tej wody w innym kierunku niż wypływa obecnie?
p. Kazun D. – radny z Platerowa, poinformował, że u jego sąsiadów, także należy naprawić
odwodnienie, przeczyścić przepust i wodę skierować w kierunku nadstawni.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, poinformował, ze na drodze w Hruszniewie w kierunku
Czuchleb pomiędzy p. Król a p. Jóźwiuk rozchodzi się asfalt, który należało by jak
najszybciej wzmocnić i jednocześnie odwodnić drogę.
p. Baranow W. – radny z Platerowa, poprosił by także na ul. Dubianka zrobiono odwodnienie
drogi, jednocześnie zwrócił uwagę na problem jaki występuje na tej ulicy w okresie lęgu żab,
poprosił by cos zrobiono w tej kwestii.
p. Raczuk D. – radny z Puczyc, poinformował o suchych drzewa rosnących przy drodze w
miejscowości Puczyce i Górki, które zagrażają bezpieczeństwu. Poprosił o ich usuniecie.
p. Michalak L. – radny z Myszkowic, zapytał czy w całej gminie zostało wyłączone
oświetlenie uliczne.
Wójt wyjaśnił, że tak, jedynie centrum Platerowa jest nadal oświetlone.
p. Kinowski K. – radny z Chłopkowi, poprosił by przeprowadzono remont równiarki, która
obecnie stoi w Chłopkowie. Wspomniał, ze rozmawiał na ten temat z Kierowniczka SZB,
która wyjaśniła mu, że w chwili obecnej zakład nie ma środków finansowych na naprawę
równiarki. Dodatkowo radny poprosił by SZB na obrady kolejnej komisji przygotował
informacje na temat zużycia wody i ścieków.
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Przewodniczący obrad odczytał interpelacje pisemna która wpłynęła do Wójta, rady Gminy
oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i zdrowia od Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Lipnie, w sprawie zgody na otwarcie przedszkola (8 godzinnego) przy szkole.
Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej Wójta nie wyraża na to zgody i o tej
decyzji Dyrektorka została poinformowana przez Wójta Pisemnie a przez Przewodniczącego
radny ustnie.
p. Warczyk I. – przewodnicząca Komisji OKiZ dodała, że będzie chciała pisemnie
odpowiedzieć dyrekcji o decyzji w poruszonej sprawie.
p. Baranow W. – radny z Platerowa, zapytał czy już został zakończony remont pomieszczenia
w ośrodku w którym ma stacjonować pogotowie. Zapytał, czy firma wynajmująca
pomieszczenie zwróci nam koszty remontu a także zapytał o kwotę przeprowadzonego
remontu?
Wójt – wyjaśnił, że warunkiem stacjonowania karetki w Platerowie było przystosowanie
przez gminę pomieszczenia w ośrodku na koszt gminy. Za wynajęcie pomieszczenia będzie
pobierany czynsz w kwocie 600,00 zł. Gmina wydała na remont pomieszczenia ok. 2800 zł.
Innych pytań nie wniesiono.
Ad.p.4
Z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez gminę
Platerów, zapoznała radnych Skarbnik gminy Platerów. Wyjaśnił, że kwota kredytu została
zaplanowana w uchwale budżetowej roku obecnego, która rada podejmowała w grudniu. W
związku z uchyleniem przez RIO Wieloletniej Prognozy Finansowej, rada gminy nie miała
możliwości podjęcia tejże uchwały wcześniej. Z chwilą poprawienia się wskaźników, po
zamknięciu dwóch szkół i uchwaleniem ponownego WPF, który pozytywnie zaopiniowało
RIO, gmina może zaciągnąć kredyt, stąd też przedstawiony projekt uchwały.
Skarbnik wyjaśniła, że gmina planuje zaciągnąć kredyt do kwoty 959,108 zł w banku
wybranym przez Wójta w drodze przetargu. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowani
planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 174,052 zł oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 785,056 zł. Zostanie spłacony z dochodów
gminy w latach 2012-2021 z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Dodatkowo Skarbnik poinformowała, że wypłacono zaległe wyrównania dla nauczycieli.
Do uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały Nr VII/38/2011 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu przez Gminie Platerów. W glosowaniu wzięło udział 14 radnych,
„za” uchwałą głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została
podjęta.
Ad.p.5
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 30 marca 2011 r. na VII
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).
Ad.p.6
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Odpowiedzi na pytania i interpelacje udzielił Wójt gminy Platerów, p. Jerzy Garucki:
- ośrodek Hruszniew, Wójt wyjaśnił, że chętnych do wynajęcia mieszkania jest dużo,
niemniej jednak są to osoby których nie będzie stać na spłatę czynszu.
- woda u p. Norwy, Wójt wyjaśnił, że przyczyna ciągłego wycieku wody są prawdopodobnie
mokre pory roku,
- woda na ul. Dubianka, Wójt poinformował, ze na dzisiejszym spotkaniu powiatowej komisji
, która miała miejsce w urzędzie w Platerowie, ustalono, że zostanie kompleksowo
przeprowadzona naprawa dróg na terenie gminy wraz z poprawa odwodnienia przy drogach. –
- Wójt wyjaśnił, ze sprawę drzew w Puczycach i Górkach przekaże do powiatu,
Przewodniczący obrad poinformował o spotkaniu w jakim brał udział on, radny z Platerowa
p. Baranow W., Wójt i przedstawiciele urzędu odpowiedzialni za wykonanie wniosku
dotyczącego budowy sali gimnastycznej w Lipnie. Na spotkaniu ustalono, ze sala w lipnie
musi istnieć przy funkcjonującej szkole przez minimum 3 lata od momentu odbioru
inwestycji.
Przewodniczący dodatkowo podkreślił, że zbliża się termin podjęcia uchwały o sieci szkół.
Poprosił by radni zastanowili się nad podłączeniem jednej ze szkól do Szkoły w Platerowie.
Innych pytań nie wniesiono.
Ad.p.7
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. 1505.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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