
P R O T O K Ó Ł   Nr  X/2011

z obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 13 maja 2011 roku

na sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Platerowie
w godz. 1000-1135

Obradom przewodniczył  P. Dariusz Kazun - przewodniczący Rady Gminy

Ustawowy skład rady – 15 radnych.
W obradach uczestniczyli:

• radni Rady Gminy- lista obecności w załączeniu (100%),
• 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 zmian w budżecie gminy w roku 2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023.
6.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja  o 
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Zamknięcie obrad.

Podjęcie uchwały:

Lp. Numer uchwały Treść uchwały Wnioskodawca
1

X/43/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011 Wójt Gminy
2

X/44/2011
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2011-2023. Wójt Gminy

Ad.p.1

Przewodniczący  obrad  P.  Dariusz  Kazun  o  godz.  1005 otworzył  obrady 
X nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy  w Platerowie.  Wyjaśnił,  że  sesja  został  zwołana  na 
wniosek Wójta z uwagi na pilne zmiany w budżecie które dotyczyły środków finansowych na 
remont świetlicy w Platerowie i Kisielewie.



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 odczytał interpelacje pisemne w postaci pisma od państwa Grochowskich z 
Mężenina w sprawie rekompensaty finansowej za działkę, którą użytkowali zgodnie z kartą 
nauczyciela,  jak również od p. Jana Borysiaka zam. Czuchów-Pieńki , który złożył skargę do 
Sądu Administracyjnego za pośrednictwem rady na uchwale w sprawie likwidacji  Szkoły 
Podstawowej w Czuchowie.
Dodatkowo:
-  p.  Warczyk  I.  –  radna z  Ruskowa,  poinformowała  radnych  o  konflikcie  jaki  występuje 
pomiędzy  p.  Stanisławą  Żurawską  –  Burdzicką  i  p.  Jaciuk  Małgorzatą,  które  wynajmują 
mieszkania w budynku po byłym przedszkolu w Ruskowie. 
-  p.  Czyżewski  J.  –  mieszkaniec  Ruskowa poprosił  by gmina  definitywnie  rozwiązała  ten 
problem, ponieważ, jak dotychczas twierdzi p. Jaciuk, gmina nie reaguje na pisma, które w tej 
sprawie  kieruje  do  gminy  p.  Jaciuk  M.  P.  czyżewski  J.,  jako  przewodniczący  zarządu 
wspólnoty wsi poprosił, by ostatecznie konflikt został zażegnany, gdyż obecna sytuacja robi 
się  dokuczliwa  dla  każdej  ze  stron.  P.  Czyżwski  wyjaśnił,  co  jest  powodem  konfliktu, 
przedstawiając argumentację jednej jak i drugiej strony.
 p. Prażmo Sz. – inspektor ds. gosp., wyjaśnił, że nie jest prawdą to, że gmina nie interesuje 
się tą sprawą. Poinformował, że problem występuje w kontakcie z p. Żurawską-Burdzicką, 
która nie przyjmuje nikogo, zamykając przed urzędnikiem drzwi. Podkreślił, że wystosowanie 
zostanie po raz kolejny pismo do tej pani, wzywające ją do rozmowy z urzędem, jeżeli to 
pismo nie pomoże gmina poprosi o interwencję funkcjonariuszy policji.
Wójt – dodał, że w przyszłym tygodniu gmina postara się ostatecznie rozwiązać ten konflikt.
p. Czyżewski J. – mieszkaniec Ruskowa, poprosił, by gmina wyegzekwowała naprawę drogi 
do cmentarza, którą zniszczono w ubiegłym roku.
Wójt – wyjaśnił, że zajmie się tą sprawą.
Dodatkowo  poruszono  interpelację  pisemną  p.  Grochowskich  w  sprawie  sprawy  spornej 
dotyczącej  działki  z  tytułu  Karty  Nauczyciela.  P.  prażmy  Sz.  Wyjaśnił,  że  sprawa  ta 
niejednokrotnie  już  była  dyskutowana  na  komisjach  rady gminy.  Urząd  zaproponował  p. 
Grochowskim działkę  0,18  ara  za  działkę  którą  stracili  w  wyniku  sprzedaży  Dworku  w 
mężnienie.  P.  grochowscy  nie  chcą  przyjąć  tej  działki,  żądają  od  urzędu  rekompensaty 
finansowej  w  wysokości  5.000  zł.  Sprzedając  działkę  gmina  zaznaczyła  w  akcie,  ze  p. 
Jaszczyński będzie zobowiązany udostępnić tę działkę p. Grochowskim. Po podpisaniu aktu 
pan Jaszczyński nie wywiązał się z tego.
Radni w wyniku dyskusji ustalili następujące wnioski:

a) rozstrzygniecie tej spawy należy do wyłącznej kompetencji Wójta nie rady,
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b) powołując się na Kartę  Nauczyciela,  nauczyciel  ma prawo do działki  za którą nie 
może uzyskać rekompensaty pieniężnej, (Rada nie przeznaczy środków finansowych 
na rekompensatę),

c) po sprzedaży całej działki, w skład której wchodziła działka Państwa Grochowskich, 
stroną w sprawie jest nowy nabywca posiadłości p. Jaszczyński.

Dodatkowo poruszono następujące tematy:
 -  p.  Michalak  l.  –  radny  z  Myszkowic,  poinformował,  że  nadal  nie  odebrano  śmieci  z 
miejscowości Myszkowice za miesiąc kwiecień,
- p. Zieniewicz – mieszkaniec wsi Rusków, poprosił by gmina stworzyła przedwstępną umowę 
na  przekazanie  szkoły  w  użyczenie  stowarzyszeniu,  do  celów  prowadzenia  szkoły 
niepublicznej,
-  p.  Iwaniuk  L.  –  radny  z  Hruszniewa,  poparł  prośbę  p.  Zieniewicza,  poprosił  by  gmina 
stworzyła taki dokument,
-  p. Kazun D. – radny z Platerowa,  poprosił  Wojta by zobowiązał  właścicieli  piekarni w 
Platerowie do przestawienia kostki, która zalega przy ul. Pocztowej,
-  p.  Iwaniuk  L.  –  radny  z  Hruszniewa,  poinformował  o  problemach  jakie  zauważają 
mieszkańcy wsi Hruszniew przy budowie chodnika w tej miejscowości. Podkreślił, ze taka 
technika  budowy chodnika  doprowadzi  w niedługim czasie  do pogorszenia  jakości  drogi. 
Poprosił by Wójt zainterweniował w tej sprawie,
-  Wójt  –  wyjaśniłem  że  kontaktował  się  już  w  tej  sprawie  z  inspektorem  budowy  oraz 
powiatem, nikt nie zauważył nieprawidłowości przy budowie chodnika.
p. Bartoszuk T. – radny z  Ostromęczyna, zapytał czy zostało już wydane pozwolenie na salę 
w Ostromęczynie,
Wójt – poinformował ze pozwolenie zostało wydane ale jeszcze nie zostało odebrane.

Innych pytań nie wniesiono.

Ad.p.4

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011 wyjaśniła radnym 
Skarbnik gminy p. Bożena Bartoszewska. Poinformowała,  że zostały przesunięte w planie 
wydatków  bieżących  kwoty  z  działu  750  administracja  publiczna  z  paragrafu  4010  z 
wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu środki finansowe w kwocie 30.000 zł. 

Wkład własny jaki gmina poniesie na remont świetlicy w Kisielowie wyniesie 18.000 
zł, natomiast na remont świetlicy OSP w Platerowie – 24.000 zł.
Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono. 
p.  Iwaniuk  L.  –  radny  z  Hruszniewa,  poruszył  temat  remontu  świetlicy  w miejscowości 
Hruszniew, który jest wykonywany ze środków funduszu sołeckiego. Podkreślił, że remont 
świetlicy miał być wykonany z funduszu „odnowa wsi”, zgonie z uchwałą podjętą przez rade 
gminy w minionej kadencji.
Wójt  –  wyjaśnił,  że  w  miejscowości  Hruszniew  z  „odnowy  wsi”,  zaplanowano  budowę 
chodników a nie remont świetlicy.
Innych pytań nie wniesiono.

Projekt  uchwały Nr  X/42/2011 w sprawie  zmian  w budżecie  gminy w roku 2011 
odczytał przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 
„za”  projektem  uchwały  głosowało  12  radnych,  3  radnych  „wstrzymało  się”  od  głosu. 
Uchwała została przyjęta.

Ad.p.5
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Z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 
2011-2023, zapoznała radnych Skarbnik , p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, że w związku 
ze zmiana budżetu gminy omawianą w punkcie poprzednim idzie w ślad za tą zmianą, zmiana 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą należy podejmować po każdej zmianie budżetowej.

Po wyjaśnieniach skarbnik, uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Projekt uchwały Nr IX/40/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2011-2023 odczytał przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun. W głosowaniu wzięło udział 15 
radnych,  „za”  projektem uchwały  głosowało  12  radnych,  3  radnych  „wstrzymało  się”  od 
głosu.. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.p.6

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gm. Platerów w pkt. 3.

Przewodnicząca  Komisji  O.K.iZ.  poinformował  radnych  o  spotkaniu  które  będzie  miało 
miejsce 20 maja br w Warszawie, pod hasłem: „Spotkajmy się w bibliotece”.

P. Iwaniuk L. – przedstawiciel gminy w Związku „NŚ” z siedzibą w Łosicach, powrócił do 
tematu  z  obrad  poprzedniej  sesji  dotyczącego  umowy  jaką  NŚ  planuje  zawrzeć  z  firmą 
FIKOWY w zakresie usług dotyczących segregacji śmieci.. P. Iwaniuk przekazał radny do 
wglądu projekt dotyczący sortowni ścieków przygotowany przez firmę FIKOWY. 

Na  koniec  przewodniczący  obrad  poinformował  radnych  o  skardze  która  wpłynęła  za 
pośrednictwem rady do Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady gminy w 
sprawie  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  w  Czuchowie.  Przeczytał  uzasadnienie  skargi, 
następnie poinformował, ze skarga zostanie przekazana w przyszłym tygodniu do sądu.
Przewodniczący  także  poinformował,  o  pieszym  rajdzie  ,  który  organizuje  Zespół  Szkół 
w Platerowie w dniu 20 maja br., wszystkich chętnych zaprosił do uczestnictwa w rajdzie.

Ad.p.7

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 29 kwietnia 2011r. na IX 
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał  stanowi 
załącznik do protokółu).

Ad.p.8

Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1135.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała                                     Przewodniczący RG
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E. Trocewicz Dariusz Kazun
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