
P R O T O K Ó Ł   Nr XIV/2011

z obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 16 grudnia 2011 roku

w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1330

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun – przewodniczący Rady Gminy.

Ustawowy skład rady – 15 radnych.

W obradach uczestniczyli :

1. radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu ( 100% ),
2. sołtysi – lista obecności w załączeniu,
      5. osoby imiennie zaproszone – lista w zał,

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 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Platerów na rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozwiązania  Zespołu  Publicznych  Placówek 
Oświatowych w Ruskowie.
8. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruskowie.
9. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Samorządowego Przedszkola w Ruskowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Jana Borysiaka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
w uchwale Nr XI/51/03 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 października 2003r.,             w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów.
12. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w 
uchwale  Rady Gminy  w Platerowie  Nr  XIII/67/2011 z  dnia  28  października  2011r.,  w 
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy w Platerowie 
z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie  i  ochrony  ofiar  Przemocy  w  Rodzinie,  trybu  i  sposobu  powoływania  i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Platerów do 
przedsięwzięcia  pn.  „Informatyzacja  jednostek  samorządu  terytorialnego  Powiatu 
Łosickiego elementem przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu regionu”.



15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii 
na rok 2012.
16.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja  o 
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały :

L.p. Numer 
uchwały

Treść uchwały wnioskodawca

1 XIV/68/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2012-2023.

Wójt Gminy Platerów

2 XIV/69/2011 w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  Platerów na 
rok 2012

3 XIV/70/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011

4 XIV/71/2011 w  sprawie  rozwiązania  Zespołu  Publicznych 
Placówek Oświatowych w Ruskowie.

Wójt Gminy Platerów

5 XIV/72/2011 o  zamiarze  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  w 
Ruskowie

Wójt Gminy Platerów

6 XIV/73/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Jana Borysiaka Wójt Gminy Platerów

7 XIV/74/2011 w  sprawie  rozpatrzenia  wezwania  do  usunięcia 
naruszenia prawa           w uchwale Nr XI/51/03 Rady 
Gminy w Platerowie z dnia 29 października 2003r., 
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów. 

Wójt Gminy Platerów

8 XIV/75/2011 w  sprawie  rozpatrzenia  wezwania  do  usunięcia 
naruszenia  prawa  w  uchwale  Rady  Gminy  w 
Platerowie Nr XIII/67/2011 z  dnia  28 października 
2011r., w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku  od  obowiązku  przetargowego  trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 
dłuższy niż 3 lata. 

Wójt Gminy Platerów

9 XIV/76/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy 
w Platerowie  z  dnia  30  grudnia  2010r.  w  sprawie 
uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu 
i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków 
Zespołu  Interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania.

Wójt Gminy Platerów

10 XIV/77/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Platerów  do  przedsięwzięcia  pn.  „Informatyzacja 
jednostek  samorządu  terytorialnego  Powiatu 
Łosickiego elementem przeciwdziałania wykluczeniu 

Wójt Gminy Platerów
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L.p. Numer 
uchwały

Treść uchwały wnioskodawca

informacyjnemu regionu”.

11 XIV/78/2011 w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu 
Profilaktyk  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii 
na rok 2012.

Wójt Gminy Platerów

Ad.p.1

Przewodniczący  obrad  P.  Kazun  Dariusz  o  godz.  1005  otworzył  obrady  XIV 
zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie.

Powitał przybyłych na obrady sesji gości, przedstawicieli komitetu rodziców, dyrektor 
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Ruskowie,  jak  również  radnych  i  sołtysów  oraz 
przedstawiciela Radia Podlasie.

Ad.p.2

Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono quorum. 

Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Do porządku obrad 
uwag nie wniesiono.
Przystąpiono do głosowania, za porządkiem obrad. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
„Za” przyjęciem porządku głosowano jednogłośnie
Porządek został przyjęty do realizacji.

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

Przystąpiono do zadawania pytań:
p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, zapytał, dlaczego sołtys wsi Nowodomek nie złożyła 
wniosku o fundusz sołecki na rok 2012?
P. Bobryk Z. – wyjaśniła, że na wieś Nowodomki przypada niska kwota w ramach funduszu 
sołeckiego, dlatego nie ubiegała się o fundusz na rok przyszły.
P. Szaniawski M. zaproponował by wystąpić o środki z funduszu sołeckiego w przyszłym 
roku, za które wieś Nowodomki mogła by ułożyć chodnik w kierunku cmentarza.
p. Borysiak Jan. – mieszkaniec wsi Czuchów-Pieńki, zwrócił się z pytaniem do 
przewodniczącego obrad, czy będzie mógł zadawać pytania przy omawianiu 
poszczególnych uchwał.
Przewodniczący sesji odpowiedział twierdząco na pytanie p. Borysiaka.
p. Bartoszuk Tomasz – radny z Ostromęczyn, zapytał czy wóz asenizacyjny odbierający 
nieczystości płynne, będący własnością SZB będzie nadal świadczył usługi?
Wójt – wyjaśnił, że chciałby, by nadal ten samochód świadczył usługi.

Innych interpelacji nie wniesiono.
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Ad.p.4

Skarbnik  gminy  p.  Bożena  Bartoszewska  wyjaśniła  radnym  projekt  uchwały  w 
sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2012-2023.  Wyjaśniła,  że  wartości 
wykazane  za  lata  2009-2010  przyjęto  według  faktycznego  wykonania  budżetu  gminy 
Platerów  wynikające ze sprawozdań rocznych. Wielkości ujęte w roku 2011 są zgodne z 
kwotami  wynikającymi  z  planu  budżetu  na  dzień  30.09.2011r.  oraz  przewidywanego 
wykonania budżetu za rok 2011.
Dochody i wydatki zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, krajowego 
Biura  Wyborczego,  mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Wydziału  Finansów. 
Uwzględniono również  wielkości  środków zewnętrznych,  które  wynikają  z  podpisanych 
umów  i  porozumień  o  przyznaniu  pomocy  ze  środków  europejskich.  Zaplanowano 
niezbędne kierunki wydatków, inwestycji i remontów.
Planowana  kwota  rozchodów  budżetu  na  rok  2012wyniak  z  harmonogramu  spłat 
zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów.  W celu  wskaźnik  spłaty  z  art.  243  ufp  gmina  jest 
zmuszona do renegocjacji umów kredytowych z bankami w celu zmiany harmonogramów 
spłat rat kredytowych w latach 2013-2016. planuje się obniżenie rat do spłaty ( ws stosunku 
do kwot wynikających z podpisanych z podpisanym umów) w roku 2013 o kwotę 217 000 
zł,  w roku 2014 o kwotę 120 000 zł.  w latach 2015-2016 planuje się wyrównanie rat o 
pomniejszone  kwoty.  Począwszy  od  roku  2017  do  2023  kwoty  rozchodów  budżetu 
wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek 
Dostosowując się do wymogów wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych, 
przestrzega  się  zasady,  aby  wydatki  bieżące  nie  były  wyższe  od  dochodów bieżących. 
Gmina  podejmuje  działania  mające  na  celu  obniżenie  wydatków bieżących.  Planuje  się 
likwidację  kolejnej  najmniejszej  placówki  oświatowej,  która  generuje  najwyższe  koszty 
utrzymania uczniów. W wyniku tych działań począwszy od roku 2013 planuje się obniżenie 
wydatków bieżących.  Pozwoli  to na wygospodarowanie własnych środków na spłatę rat 
kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wyniku czego nastąpi szybki spadek 
poziomu zadłużenia gminy. 
Dochody majątkowe w latach 2014-2023 są niższe od lat poprzednich z uwagi na to, iż 
gmina dysponuje już niewielkimi zasobami majątkowymi, które mogą być przeznaczone na 
sprzedaż. Przy obecnym poziomie zadłużenia gminy, nie planuje się rozpoczynania nowych 
inwestycji. Planuje się w ramach środków własnych kontynuację zadań rozpoczętych oraz 
drobne  zadania  w  ramach  funduszy  sołeckich.  Wyjątkiem  jest  inwestycja  pod  nazwą 
„Wzrost zabezpieczenia Gm. Platerów przed skutkami zagrożeń naturalnych i poważnych 
awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla miejscowych jednostek OSP” na kwotę 
4 mln zł. Planuje się sfinansowanie tej inwestycji w 54,62% środkami unijnymi (podpisano 
porozumienie), oraz w 42,38% dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, a w 3% środkami własnymi gminy. 
Skarbnik  wyjaśniła,  ze  plany  w  poszczególnych  latach  będą  korygowane  na  podstawie 
wykonania i możliwości finansowych budżetu gminy. 
Na koniec  skarbnik przedstawiła  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w 
sprawie projektu uchwały WPF na lata 2012-2023. Po wyjaśnieniach Skarbnik przystąpiono 
do dyskusji:

Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący 
obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XIV/68/2011  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej na lata 2012-2023. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” projektem 
uchwały głosowało  13 radnych,  2  radnych  „wstrzymało  się”  od głosu.  Uchwała  została 
podjęta.
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Ad.p.5

Skarbnik  gminy  p.  Bożena  Bartoszewska  zapoznała  komisję  z  projektem  budżetu 
gminy na rok 2012. Wyjaśniał, ze zostały ustalone dochody budżetu gminy na rok 2012 w 
łącznej kwocie 16 109 921 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 12 154 721 zł, b) majątkowe w 
kwocie: 3 955 200 zł.
Wydatki  gminy ustalono w kwocie 15 585 911 zł,  z tego:  a)  wydatki  bieżące w kwocie 
11 519 155 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie: 4 066 756 zł.
W projekcie budżetu ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości  524 010 zł,  która 
zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. Ustalono dodatkowo 
przychody  budżetu  w  kwocie  227 803  zł  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek.  Ustalono 
rozchody budżetu gminy w kwocie 751 813 zł z tytułu: spłaty otrzymanych kredytów w 
kwocie 344 220 zł, oraz otrzymanych pożyczek w kwocie 407 593 zł.  na rok 2012 ustalono 
limity zobowiązań do zaciągniętych  kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego 
deficytu budżetowego w kwocie 200 000 zł. założono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 
zł oraz rezerwę celową w wysokości 25 500 zł, na realizacje zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego.
Po wyjaśnieniach Skarbnik przystąpiono do dyskusji:
P. Musiejczuk Janusz – radny z Falatycze po raz kolejny przypomniał o załamanej drodze 
gminnej  w  miejscowości  Falatycze  która  już  od  dłuższego  czasu  wymaga 
natychmiastowego remontu. Podkreślił, ze poruszał ten problem niejednokrotnie, niemniej 
jednak inwestycji tej nie widzi w projekcie budżetu na rok kolejny.
p.  Kazun  D.  –  przewodniczący  obrad,  wyjaśnił,  że  trudno  jest  pogodzić  wszystkie 
pragnienia radnych z uwagi na złą kondycję finansową budżetu gminy. Budżet na rok 2012 
udało się spiąć w sposób przyzwoity co pozwala na optymizm na dalsze lata.
p.  Kinowski  K.  –  radny  z  Chłopkowa,  zapytał  czy  został  poprawiony  w  załączniku 
budżetowym błędny plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego.
Skarbnik – wyjaśniła, że błąd został poprawiony przez pracowników zakładu.
p. Borysiak Jan –  mieszkaniec wsi Czuchów-Pieńki, zapytał w którym dziale w budżecie 
gminy umieszczone są środki finansowe wpływające do gminy za przyłącza kanalizacyjne?
Skarbnik wyjaśniła, że jest to dział 995, paragraf 8070-pozostałe opłaty stałe
p. Borysiak J. – podkreślił,  ze z jego informacji wynika by móc opłaty umieścić w tym 
dziale  za  przyłącze  kanalizacyjne,  użytkownicy  kanalizacji  powinni  posiadać  podpisane 
umowy na korzystanie z tych przyłączy. Jeżeli urząd nie posiada takich umów, opłaty są 
pobierane bezprawnie.
p.  Kazun D. – przewodniczący obrad,  wyjaśnił,  że  gmina  konstruując budżet  występuje 
zawsze  o  opinie  do  regionalnej  izby  obrachunkowej  jak  też  i  przy  każdych  zmianach 
budżetowych każda uchwała finansowa po podjęciu opiniowana jest  także przez RIO.W 
roku 2011 RIO nie wniosło żadnych uwag do podjętych przez radę uchwał budżetowych , 
dlatego też należy stwierdzić, że wszystkie zapisy budżetowe są właściwie sprecyzowane w 
uchwale budżetowej. 
Skarbnik – dodała, ze w roku 2012 nie założono w budżecie gminy wpływów za przyłącza, 
ponieważ należności te powinny wpłynąć do końca roku 2011.
Wójt – wyjaśnił, że forma zapłaty za przyłącze kanalizacyjne została ustalona w roku 2002. 
i taka forma była praktykowana przez kolejne lata. Gmina ma świadomość, że powinna przy 
pobierania opłaty za przyłącza stosować opłatę adiacencką, jednak nie robi tego z uwagi na 
wysokie koszty, które musiał by ponosić mieszkaniec gminy (stawkę 120 zł za metr bieżący 
przyłącza). 

 p. Zieniewicz A. – mieszkaniec z Ruskowa zauważył, że w budżecie gminy nie zabezpieczono 
środków na ewentualną pomoc szkole niepublicznej, która ma przejąć dzieci po planowanej 
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likwidacji szkoły podstawowej w Ruskowie? Dodał, że skoro w planach budżetu gminy są 
przewidziane wydatki na dofinansowanie projektu na zakup samochodów do jednostek OSP 
w kwocie  120 000 zł,  dlaczego  nie  wykazano  pomocy finansowej  dla  mającej  powstać 
szkoły niepublicznej?.
Wójt – wyjaśnił, że straż dla straży nie  jest potrzebna. Dobrze, że są osoby chętne jeszcze 
do pracy w ochotniczej straży. Wszyscy tylko liczą na to, ze noga dla gminy Platerów się 
podwinie i nie otrzymamy planowanych środków finansowych do tego projektu. Inwestycja 
4 mln pochłonęła by tylko 120 tyś środków własnych gminy, druga taka szansa już się nie 
pojawi przed Gm. Platerów. 
Innych pytań nie wniesiono.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XIV/69/2011  w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2012. W głosowaniu wzięło udział  15 radnych.  „Za” 
projektem uchwały głosowało 10 radnych, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała 
została podjęta.

Ad.p.6

  Z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011. zapoznała 
radnych  Skarbnik  gminy  p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniał,  że  zostały  zwieszone 
dochody bieżące w budżecie gminy o kwotę 65.000 zł, w tym:
- zwiększono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 
o kwotę 1.252 zł
Zwieszono także wydatki bieżące w budżecie gminy o kwotę 65.012 zł na zadania z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie 1.252 zł. 
Po  zmianach  plan  dochodów ogółem wyniósł  15.082.402,60  zł,  w tym  plan  dochodów 
bieżących: 12.435.421,96 zł, plan dochodów majątkowych: 2.646.980,64 zł
Plan  wydatków  ogółem  wyniósł:  15.256.454,60  zł,  w  tym:  plan  wydatków  bieżących 
12.435.333,96 zł, plan wydatków majątkowych: 2.821.120,64 zł.
Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 
Przewodniczący obrad odczytał  projekt uchwały Nr XIV/69/2011 w sprawie uchwalenia 
budżetu  gminy na  rok  2012.  W głosowaniu  wzięło  udział  15  radnych.  „Za”  projektem 
uchwały głosowało  10 radnych,  5  radnych  „wstrzymało  się”  od głosu.  Uchwała  została 
podjęta.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XIV/70/2011  w sprawie 
zmian w budżecie  gminy w roku 2011.  W głosowaniu wzięło  udział  15 radnych.  „Za” 
projektem uchwały głosowało  14  radnych,  1  radny „wstrzymał  się”  od  głosu.  Uchwała 
została podjęta.

Ad.p.7

Z projektem uchwały  w sprawie  rozwiązania  Zespołu  Publicznych  Placówek 
Oświatowych  w  Ruskowie  zapoznała  radnych  p.  Ciecierska  Małgorzata,  Kierownik 
GZEAS.
Wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym (art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty –Dz. U. z 2004r. Nr 256 ze zm.) organ prowadzący 
szkołę nie jest obowiązany podejmować uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru wyłączenia 
szkoły do zespołu lub rozwiązania zespołu szkół. W myśl art. 62 ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty   w  przypadku  rozwiązania  zespołu  nie  stosując  się  przepisów  art.  59.  Organ 
prowadzący   szkołę  może  zatem  rozwiązać  zespół  bez  konieczności  zawiadamiania 
rodziców  a  także  bez  konieczności  zasięgania  opinii  organu  sprawującego  nadzór 
pedagogiczny . Działając na podstawie art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 
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7 września 1991r.  o systemie  oświaty  (Dz. U. Z 2004r.  Nr.356, poz 2572 ze zm.).  W 
zaproponowanym  projekcie  uchwały  Rada  Gminy  w  Platerowie  rozwiązuje  Zespół 
Publicznych  Placówek  Oświatowych  w  Ruskowie,  w  którego  skład  wchodzi  Szkoła 
Podstawowa   w  Ruskowie  o  strukturze  organizacyjnej  klas  I  –  IV  oraz  Przedszkole 
Samorządowe  w  Ruskowie.  Powodem  rozwiązania  Zespołu  Publicznych  Placówek 
Oświatowych  w  Ruskowie  jest  konieczność  wyodrębnienia  ze  struktury  zespołu 
samodzielnych jednostek, wchodzących uprzednio w skład zespołu, celem przeprowadzenia 
działań zmierzających  do likwidacji tych jednostek.
Po wyjaśnieniach p. Ciesierskiej przystąpiono do dyskusji:
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, podkreśliła, że zarówno na komisjach proponowała jak i 
w chwili  obecnej proponuje by temat  uchwał likwidacji  szkoły w Ruskowie odłożyć  na 
kolejną sesję z uwagi na to, że radni nie mieli wglądu do uzasadnień uchwał przed komisją 
rady gminy  która  odbyła  się  w dniu  13  grudnia  br.,  otrzymali  je  dopiero  na  obradach 
komisji.
P. Ciecierska M. - potwierdziła to co poruszyła p. Warczyk, niemniej jednak zauważyła, że 
same projekty uchwał radni  otrzymali  na 7 dni  przed  terminem komisji  więc zostali  w 
terminie  powiadomieni  o  poruszanym  temacie.  Jednocześnie  podkreśliła,  że  temat 
likwidacji  był  już poruszany rok temu i  rada  zdawała  sobie sprawę z tego,  że powróci 
ponownie  na  komisje  wraz  z  nowym  rokiem  szkolnym.  Na  komisjach  wspólnych 
uzasadnienia do poszczególnych uchwał były omówione, wiec w chwili obecnej radni mają 
pełna wiedze na temat przyczyn zamiaru likwidacji placówki.
P.  Lewczuk Andrzej  – radny z Hruszewa,  dodał,  że  radni  mają świadomość,  że zamiar 
likwidacji wystąpił w związku z przyczynami ekonomicznymi gminy. Niemniej jednak jego 
zdaniem dane przedstawione w uzasadnieniach nie odzwierciedlają sytuacji ekonomicznej 
wszystkich szkół tylko dotyczą jednej szkoły. P. Lewczuk zaproponował by przed decyzją o 
zamiarze  likwidacji  szkoły  rada  została  zapoznana,  z  sytuacją  ekonomiczną  wszystkich 
szkól by miała pełny obraz tego jak wygląda koszt utrzymania każdej ze szkół położonych 
na terenie Gm. Platerów.
P. Kazun D. – przewodniczący obrad,  dodał,  że  sam był  inicjatorem podejmowania tak 
wcześnie uchwał w związku z sytuacją jak miała miejsce ostatnio, kiedy była zamykana po 
raz pierwszy szkoła w Ruskowie i nie istniejąca już szkoła w Czuchowie. Rada podejmując 
tak  wcześnie  decyzję  daje  czas  na  to,  zarówno  obecnej  dyrekcji  i  nauczycielom  jak  i 
rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły w Ruskowie, na zorganizowanie wszystkiego, 
co będzie potrzebne do poprowadzenia niepublicznej szkoły w Ruskowie.
P. Borysiak Jan – zauważył,  ze w roku 2011 wprowadzono rade w błąd przy likwidacji 
poprzedniej szkół w sprawie subwencji na dziecko z Ministerstwa Oświaty.  Na wydruku 
które  otrzymał  w  Ministerstwie  Oświaty  widnieje  subwencja  oświatowa  na  ucznia  w 
średniej wysokości 8.000 zł, a w informacjach które otrzymała rada została wskazana kwota 
6.200 zł.
P.  Ciecierska,  Kierownik  GZEAS,  wyjaśniał,  że  kwota  podana  przez  Ministerstwo  jest 
kwotą średnią, jak sam p. Borysiak wskazał, natomiast gmina Platerów bazuje na metryczce 
subwencji  oświatowej  na  podstawie  której  jest  wyliczana  subwencja  na  dziecko  w 
zależności od „wagi” tego dziecka.
P.  Zieniewicz  K.  – mieszkaniec  wsi  Hruszew, zauważył,  że  radni  otrzymali  informacje 
dotycząca  tylko  jednej  szkoły,  w której  nie  Am odniesienia  do szkól  pozostałych.  Jego 
zdaniem informacja by była bardziej przejrzysta, gdyby zawierała dane o demograficzne  w 
poszczególnych obwodach, koszty utrzymania poszczególnych szkól.
P. Ciecierska M. – zwróciła uwagę na fakt, ze nie jest w stanie przewidzieć wszystkich 
myśli rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Ruskowie. Dodała, że w 
październiku została przedstawione radnym dość szczegółowa informacja o funkcjonowaniu 
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wszystkich szkól  z terenu gminy. Zwróciła się do ogółu by wskazano jej jakich informacji i  
za  jaki  okres czasowy mieszkańcy oczekują od niej,  wówczas będzie mogła spełnić  ich 
oczekiwania.
    P.  Kazun D. – przewodniczący obrad zauważył,  ze  rada ma jeszcze dużo czasu do 
podjęcia  ostatecznej  uchwały.  Wszystkie  oczekiwania  mogą  zostać  wyjaśnione  na 
komisjach  zwłaszcza  na  komisji  oświaty,  która  przewodnicząca  ma  prawo  zwołać  i 
poświęcić ją tylko tematowi szkoły w Ruskowie.
Na koniec zauważył iż w związku ze zgłoszonym wnioskiem p. Lewczuka o przesunięciu 
uchwał  o  zamiarze  likwidacji  szkoły  w  Ruskowie,  Rada  Gminy  poprzez  głosowanie 
zadecyduje, czy sytuacja taka będzie miała miejsce.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” 
wnioskiem głosowało 4 radnych, 7 radnych głosowało „przeciwko”, 4 radnych „wstrzymało 
się” od głosu. Wniosek został odrzucony.

Innych pytań nie wniesiono przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XIV/71/2011  w  sprawie 

rozwiązania  Zespołu  Publicznych  Placówek  Oświatowych  w  Ruskowie.  W  głosowaniu 
wzięło  udział  15  radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało  9  radnych,  3  radnych 
„wstrzymało się” od głosu pozostałych  3 radnych głosowało „przeciwko”. Uchwała została 
podjęta.

Ad.p.8

Z projektem uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej  w Ruskowie zapoznała 
radnych p. Ciecierska Małgorzata, kierownik GZEAS. Wyjaśniał dlaczego został podjęty po 
raz  kolejny  zamiar  likwidacji  placówki  szkolnej.  Omawiając  projekt  uchwały  zwróciła 
głównie uwagę na następujące parametry:
- Uwarunkowanie demograficzne.  Wyjaśniała, że obwód szkolny Szkoły Podstawowej  w 
Ruskowie  obejmuje  miejscowości  :  Rusków,   Hruszew,  Myszkowice,  przy  czym  dzieci 
zamieszkujące  w  miejscowości  Myszkowice  uczęszczają  do  szkoły  na  terenie  sąsiedniej 
gminy
.-  Racjonalizację  sieci  szkolnej.  Podkreśliła,  że  zgodnie  z  propozycja  Wójta, obwód 
zlikwidowanej szkoły zostanie przejęty przez Szkołę Podstawową w Górkach.
- Warunki nauczania. Dodała, że ze względu na małą liczbę uczniów, w szkole w Ruskowie 
nauka od wielu lat odbywa się w klasach łączonych. W porównaniu z innymi szkołami na 
terenie  Gminy  Platerów,  uczniowie  kończący  szkołę  podstawową  w  Ruskowie  osiągają 
słabsze wyniki na sprawdzianie po ukończeniu klasy szóstej.
-  na  koniec  poruszyła  kwestię  organizacji  dowożenia  uczniów.  Wyjaśniał,  że  na  trasie 
Rusków  –  Górki  od  lat  funkcjonuje   zorganizowane  przez  gminę  dowożenie  uczniów 
(wcześniej  wyłączenie  do  gimnazjum,  od  września  2011r.  także  dla  dzieci  przyjętych  z 
obwodu zlikwidowanej szkoły w Czuchowie). Gmina zapewnia własny autobus oraz na czas 
dojazdu  zatrudnia  opiekuna.  Godziny  przejazdu  autobusu  zostaną  dostosowane  do  planu 
lekcji, który będzie obowiązywał od września następnego roku szkolnego. Czas oczekiwania 
od przyjazdu do szkoły do rozpoczęcia zajęć, a także po zakończonych zajęciach do momentu 
odjazdu autobusu szkolnego, dzieci będą mogły spędzać na świetlicy szkolnej  pod opieką 
nauczycieli . Ponadto szkoła organizuje dla uczniów liczne zajęcia dodatkowe, pożądane jest 
aby  możliwość  uczestniczenia  w  tych  zajęciach  mieli  wszyscy  chętni  uczniowie  ,  także 
dojeżdżający.  Czas  oczekiwania  jest  wykorzystywany  np.  na  wyrównywanie  szans 
edukacyjnych  uczniów  mających  trudności  w  nauce  lub  na  rozwijanie  zainteresowań  i 
uzdolnień dzieci mających większe możliwości.
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P. Ciecierska wyjaśniała, także, że na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, 4 nauczycielom 
zatrudnionym na podstawie mianowania , z którymi w związku z likwidacją szkoły będzie 
rozwiązany  stosunek  pracy,  przysługiwać  będzie  odprawa  w  wysokości  6-  miesięcznego 
wynagrodzenia  zasadniczego.  Uprawnieni  nauczyciele  zatrudnieni  na  podstawie  umowy o 
pracę  (1  os.)otrzymają  odprawy  określone  w  przepisach  o  szczególnych  zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 
Pozostali  nauczyciele  zatrudnieni  są  na  czas  określony  do  31.08.2011r.  Jeden  nauczyciel 
pracuje na zastępstwie za nieobecnego z powodu choroby nauczyciela.
Na koniec przypomniała radnym, że  przygotowania do likwidacji szkoły samorząd gminy 
rozpoczął  już  w  poprzednim  roku  szkolnym.  Spotkały  się  one  z  oporem  rodziców  i 
mieszkańców. Część mieszkańców  wyraża opinię, że w przypadku likwidacji szkoły, poślą 
swoje  dzieci  do  szkół  w  sąsiednich  gminach.  Mieszkańcy  czują  więź  ze  swoją  szkołą  i 
utożsamiają  się  z  nią.   Nie  akceptują  faktu  likwidacji  szkoły  w  swej  miejscowości. 
Jednocześnie  są  świadomi,  że  warunki  demograficzne  wpływają  niekorzystnie  na 
funkcjonowanie placówki a jednocześnie są przyczyną wysokich kosztów utrzymania szkoły. 
Mając na względzie potrzeby mieszkańców, gmina akceptuje wszelkie oddalone  inicjatywy 
zmierzające  do  powstawania  stowarzyszeń  i  prowadzenia  przez  nie  placówek 
niepublicznych.  Jest  to  także  istotne  ze  względu  na  kadrę  nauczycielską  .  Są  to  osoby 
wykształcone,  o dużym potencjale.  Stratą dla lokalnego środowiska byłoby brak tej  grupy 
społecznej. 
Podkreśliła, że Rada Gminy już w bieżącym roku podjęła uchwałę dotyczącą ustalania trybu i 
rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych.
Wójt wyjaśnił,  że systematycznie wzrastają koszty utrzymania wszystkich szkół na terenie 
Gminy Platerów, co wymusza konieczność racjonalizacji ponoszonych wydatków ze środków 
publicznych,  a  w  przydatku  wydatków  oświatowych  jest  to  możliwe  jedynie  po 
przeprowadzeniu racjonalizacji sieci szkół na terenie gminy.
Zamiar likwidacji szkoły podyktowany jest więc również wysokością kosztów ponoszonych 
na jej funkcjonowanie.
Przeprowadzona analiza kosztów utrzymania szkoły podstawowej w Ruskowie wskazuje, że 
kondycja finansowa placówki nie ulegnie poprawie.
P. Ciecierska wyjaśniła, że zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty,  szkoła publiczna 
może  być  zlikwidowana  z  końcem  roku  szkolnego  przez  organ  prowadzący  szkołę,  po 
zapewnieniu  poprzez ten organ uczniom możliwości  kontynuowania nauki  w innej  szkole 
publicznej  tego  samego  typu.  Organ  prowadzący   jest  zobowiązany,  co  najmniej  na  6 
miesięcy  przed  terminem  likwidacji  zawiadomić  o  zamiarze  likwidacji  szkoły  rodziców 
uczniów,  właściwego  kuratora  oświaty  oraz  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu 
terytorialnego  właściwej  do  prowadzenia  szkół  danego  typu.  Szkoła  publiczna  może  być 
zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Po wyjaśnieniach kierownik GZEAS głosy w sprawie zabrali:

Po wyjaśnieniach Kierownik GZEAS uwag do projektu nie wniesiono. 
Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XIV/72/2011  o  zamiarze 

likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruskowie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” 
projektem uchwały głosowało 8 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu pozostałych 
4 radnych głosowało „przeciwko”. Uchwała została podjęta.

Ad.p.9

Z projektem uchwały o zamiarze  likwidacji  Samorządowego Przedszkola w Ruskowie 
także zapoznała radnych p. Ciecierska m. kierownik GZEAS.
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Wyjaśniła, że omawiane przedszkole, jest przedszkolem jednooddziałowym z dosyć 
dużą grupą dzieci.

Wójt dodał, że tak jak zostało to przedyskutowane na obradach komisji gmina mogła 
by pozostawić  przedszkole  na zasadach obecnych  gdyby miała  pewności,  ze  od września 
Stowarzyszenie poprowadzi Szkołę Niepubliczną w Ruskowie. Była by to pewnego rodzaju 
forma finansowa pomocy dla stowarzyszenia. Urząd prowadząc przedszkole publiczne w ten 
sposób partycypował by w kosztach utrzymania szkoły niepublicznej, co było by korzystne 
dla  obu  stron.  Jednak  jego  zdaniem  projekt  uchwały  o  zamiarze  likwidacji  przedszkola 
powinien  zostać  przyjęty  przez  rade,  natomiast  ostateczną  uchwałę  likwidacyjną  rada 
mogłaby  by wówczas odrzucić.

p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, podkreślił, że jest przeciwny takiemu stanowisku 
jakie zaproponował Wójt. Jego zdaniem już sam zamiar uchwały o likwidacji  przedszkola 
powinien zostać odrzucony przez radę.

Innych głosów nie wniesiono.
Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  o  zamiarze  likwidacji 

Samorządowego Przedszkola w Ruskowie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. „Za” 
projektem uchwały głosowało 4 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu pozostałych 
9 radnych głosowało „przeciwko”. Uchwała została odrzucona.

Obrady sesji opuściła p. Warczyk Irena, radna wsi Rusków.

Ad.p.10

Ze  skargą  pana  Jana  Borysiaka  na  niesłusznie  jego  zadnim  pobieranie  opłat  od 
mieszkańców  za  przyłącze  kanalizacyjne  zapoznała  radę  Skarbnik  gminy  p.  Bożena 
Bartoszewska.  Wyjaśniała,  że  zgodnie  z  art.  15  ust.  2  ustawy   z  7  czerwca  2001r.  o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i    odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2006 r. Nr.123, poz. 
858) „Realizacja  budowy  przyłączy do sieci  oraz studni wodomierzowej,  pomieszczenia 
przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego  zapewnia na 
własny  koszt  osoba  ubiegająca  się  o  przyłączenie   nieruchomości  do  sieci.”  Definicję 
przyłącza określa art. 2 ustawy: przyłączem kanalizacyjnym  jest odcinek przewodu łączącego 
wewnętrzną instalacje  kanalizacyjną w nieruchomości  odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną 
za  pierwszą  studzienką,  licząc  od  strony  budynku,  a  w  przypadku  jej  braku  do  granicy 
nieruchomości gruntowej. Sąd Najwyższy uznał, iż przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek 
przewodu kanalizacyjnego leżącego w granicach nieruchomości odbiorcy usług. Zatem koszt 
budowy przyłączy nie  może być  ponoszony przez gminę,  gdyż został  on przeniesiony na 
osobę  przyłączającą  się  do  budowanej  sieci  kanalizacyjnej.  Po  wyjaśnieniach  Skarbnik 
przystąpiono do dyskusji:
P. Borysiak Jan – mieszkaniec wsi Czuchów-Pieńki, zauważył,  ze jego zdaniem przyłącze 
kanalizacyjne  nie  jest  własnością  właściciela  a  urzędu,  dlatego  też  mieszkaniec  któremu 
wybudowano przyłącze nie powinien za nie płacić. Wybudowanie przyłącza należy do zadań 
własnych gminy, dlatego też jego zdaniem gmina nie powinna pobierać opłat za przyłącza od 
mieszkańców.  Dodał,  ze  jeżeli  rada  uzna  skargę  za  bezzasadną  on  uchwałę  rady  gminy 
zaskarży,  ponieważ  nadal  nie  zgadza  się  z  interpretacją  urzędu.  Jego  zdaniem  opłata  za 
przyłącze  powinna  być  dobrowolna,  w  formie  np.  darowizny.  Natomiast  jeżeli  środki 
finansowe przyjęto do budżetu w innej formie to zrobiono to niezgodnie z prawem.
Wójt – zauważył, że gdyby gmina pobierała opłaty tak jak nakazują tego konkretne ustawy 
wówczas nawet  20% mieszkańców podłączonych obecnie nie stać by było na poniesienie 
kosztów przyłączy,  gdyż wówczas  stawka takiego podłączenia  wynosiło  by ok. 120 zł  za 
każdy metr bieżący przyłącza netto.
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P. Prokopiuk Z. – sołtys z Górek – zwracając się do P. Borysiaka, zauważył, ze p. Borysiak 
nie wnosił sprzeciwu kiedy przyłącze mu budowano, natomiast teraz go wnosi, kiedy trzeba 
za nie zapłacić.
P. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, zauważył, że opłaty te istnieją od kilku lat i wszyscy 
mają  świadomość  w  jakiej  SA  wysokości.  Przed  każdą  inwestycja   jaką  była  budowa 
kanalizacji, organizowane były zebrania z mieszkańcami sołectw, na kotnych mieszkańcy byli 
informowani  o  zasadach  podłączenia  do  sieci  kanalizacyjnej  i  o  tym,  ze  udział  własny 
mieszkańca będzie wynosił 900 zł. Nikt wówczas nie wnosił sprzeciwu i nadal nikt go nie 
wnosi  poza  jednym  mieszkańcem  p.  Borysiakiem.  Jeżeli  p.  Borysiak  nie  życzył  sobie 
przyłącza to dlaczego nie zgłosił tego przed rozpoczęciem prac albo w ich trakcie tylko teraz 
robi problemy.

Innych  głosów  nie  wniesiono.  Rada  gminy  postanowiła  uznać  za  bezzasadną  skargę 
wniesioną przez p. J. Borysiaka.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XIV/73/2011  w  sprawie 
rozpatrzenia  skargi  p.  Jana  Borysiaka.  W  głosowaniu  wzięło  udział  14  radnych.  „Za” 
projektem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.11

Z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XI/51/03 Rady Gminy w 
Platerowie  z  dnia  29  października  2003r.,  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów zapoznał radnych Wójt Gminy Platerów. 
Wyjaśnił,  że  plan  miejscowy  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Platerów  został 
uchwalony  uchwałą  Rady  Gminy  Platerów  (uchwała  Nr  XI/51/2003  z  dn.  29.10.2003r.), 
zgodnie z ustawą z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717). O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów, pan Tarasiuk został zawiadomiony w dn. 
26.06.2003r.  (potwierdzenie  odbioru  znajduje  się  w  dokumentacji  prac  planistycznych). 
Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym – art. 23 – kto kwestionuje ustalenia  
przyjęte w projekcie planu, może wnieść protest, art. 24 – każdy , którego interes prawny lub  
uprawnienia  zostały  naruszone  przez  ustalenia  przyjęte  w  projekcie  planu,  może  wnieść  
zarzut  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  dni  po  upływie  okresu  wyłożenia. Wyłożenie  do 
publicznego wglądu niniejszego projektu odbyło się od dn. 5 sierpnia 2003r., do dnia      30 
sierpnia  2003r.  Pan  Tarasiuk  Waldemar  nie  wniósł  zarzutu  ani  protestu.  Stwierdzenie  w 
uzasadnieniu  wezwania  „które/bez  mojej  wiedzy/  zmieniłyby  w  sposób  istotny  zakres 
użytkowania przedmiotowej nieruchomości” jest nie uzasadnione.

Dodatkowo  wyjaśnił,  że  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Platerów,  zgodnie  z  art.  20  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.,  o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu  przestrzennym  został  przedstawiony  Wojewodzie  (uchwała  wraz  z  
załącznikami  oraz  dokumentacją  prac  planistycznych) w  celu  oceny  ich  zgodności  z 
przepisami  prawa.  Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody,  nie  stwierdziło  nieważności 
uchwały.  Wobec  powyższego  wejście  w  życie  planu  miejscowego  (zgodnie  z  art.  34  
cytowanej ustawy) powoduje utratę mocy obowiązujących innych planów zagospodarowania 
przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu.

Podkreślił, że decyzje wydawane w poszczególnych latach, były wydawane w oparciu 
o ustawę o gospodarce nieruchomościami w zgodności z obowiązującym w dniu wydania 
decyzji miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radni  po  wyjaśnieniach  Wójta  uznali  wezwanie  do  usunięcia  naruszenia  prawa w 
wyżej cytowanej uchwale za bezzasadne.
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Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XIV/74/2011  w  sprawie 
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  w uchwale Nr XI/51/03 Rady Gminy 
w  Platerowie  z  dnia  29  października  2003r.,  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 
„Za” projektem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.12

Z  wezwaniem  do  usunięcia  naruszenia  prawa  w  uchwale  Rady  Gminy  Platerów 
Nr XIII/67/2011 z dnia 28 października 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy 
niż 3 lata, wniesione przez p. Borysiaka  Jana, zapoznał radnych p. Szczepan Prażmo, insp. 
ds.  gospodarki  gruntami  i  ochrony gruntów. Wyjaśnił,  że  nieruchomość  – obiekt  szkolny 
położony w Czuchowie-Pieńkach w chwili  obecnej nie jest w pełni wykorzystana.  Gmina 
Platerów otrzymała ofertę wydzierżawienia  obiektu szkolnego po zlikwidowanej szkole na 
okres 10 lat,  z przeznaczeniem na ośrodek socjoterapeutyczny.  Wójt planując pozytywnie 
rozpatrzyć  otrzymaną  ofertę  musiał  mieć  zgodę  Rady  Gminy  na  zawarcie  umowy  poza 
przetargiem na okres 10 lat (art. 37 ust. 4). 
Dotychczas umowa dzierżawy nie została zawarta. Poczyniono przygotowania w tej kwestii 
takie jak: sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z podaniem 
jej do publicznej wiadomości. W dalszej części nastąpi zawarcie umowy dzierżawy na okres 
10 lat.
Uchwała Rady Gminy w Platerowie była podstawą do podjęcia określonych czynności o 
których wspomniano powyżej.
Dodatkowo odnosząc się do kolejnego zarzutu p. Borysiaka Wójt wyjaśnił, że informacja o 
terminie,  miejscu oraz przedmiocie obrad sesji podano do publicznej  wiadomości  poprzez 
wywieszenie  informacji  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie  Gminy, (zgodnie  z  §  22  ust.  9  
Statutu gm. Platerów).
Na koniec p. Prażmo podkreślił, że uchwała Rady Gminy w Platerów Nr XIII/67/2011 z dnia 
28  października  2011r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, 
nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 
13 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172).

Po wyjaśnieniach p. Prażmo oraz Wójta radni wspólnie zadecydowali, że wezwanie 
wniesione przez p. Borysiak Jana, do naruszenia prawa w uchwale cytowanej powyżej  jest 
bezzasadne.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XIV/75/2011  w  sprawie 
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Platerowie 
Nr XIII/67/2011 z dnia 28 października 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na 
okres dłuższy niż 3 lata. 

W  głosowaniu  wzięło  udział  14  radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało  14 
radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.13

Z  projektem  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  III/14/10  Rady  Gminy  w 
Platerowie  z  dnia  30  grudnia  2010r.  w sprawie  uchwalenia  Programu  Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i 
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odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania zapoznała radnych kierownik GOPS, p. Anna Tarkowska.

P. Tarkowska wyjaśniła,  że w pierwotnej uchwale zostało zlikwidowane brzmienie § 
2,   pkt  3   które  brzmiało  „Zespołowi,  o  którym  mowa  w  §2  przewodniczy  kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie”. Brzmienie to zastąpiono następująco: 
„Zespół  na  pierwszym  posiedzeniu  wyłania  w  drodze  demokratycznych  wyborów 
przewodniczącego”.
Po wyjaśnieniach kierownik GOPS, radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały  Nr XIV/76/2011 w sprawie zmiany 
uchwały  Nr  III/14/10  Rady  Gminy  w  Platerowie  z  dnia  30  grudnia  2010r.  w  sprawie 
uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w 
Rodzinie,  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu 
Interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowych  warunków jego funkcjonowania.  W głosowaniu 
wzięło udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

Ad.p.14

Z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Platerów do 
przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Łosickiego 
elementem przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu regionu” zapoznał radnych Wójt 
Gminy Platerów, Jerzy Garucki. 

Wyjaśnił, że urząd gminy Platerów w wyniku podjęcia uchwały będzie miał możliwość 
przystąpienia  do  wspólnego  projektu  z  powiatem  łosickim  pt.  „Informatyzacja  jednostek 
samorządu  terytorialnego  Powiatu  łosickiego  elementem  przeciwdziałania  wykluczeniu 
informacyjnemu regionu”. Projekt ten jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Po wyjaśnieniach Wójta radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XIV/77/2011  w  sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Platerów do przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja 
jednostek  samorządu  terytorialnego  Powiatu  Łosickiego  elementem  przeciwdziałania 
wykluczeniu  informacyjnemu  regionu”.  W  głosowaniu  wzięło  udział  14  radnych.  „Za” 
projektem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.15

Z  projektem  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 
zapoznał radnych Wójt Gminy Platerów, Jerzy Garucki.

Wyjaśnił, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2012,  stanowi  projekt  realizacji  zadań 
sformułowanych  w ustawie  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w trzeźwości  i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

Podstawą  formułowania  celów  szczegółowych,  jak  również  form  ich  realizacji,  w 
odniesieniu  do  alkoholizmu  jest  wieloletnie  doświadczenie  pracy  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na terenie Gminy Platerów. Program na rok 2012 
uwzględnia postępowanie profilaktyczne przeciwdziałające alkoholizmowi jak i narkomanii. 
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W działaniach  podejmowanych  na rzecz  wychowania  w trzeźwości  i  przeciwdziałania 
narkomanii,  organy gminy współdziałają z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, 
których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji od środków psychoaktywnych.

Po  wyjaśnieniach  Wójta  uwag  do  projektu  uchwały  nie  wniesiono.  Dodatkowo radni 
zostali  poinformowani,  że  program  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  GKRPA  w 
Platerowie.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XIV/78/2011  w  sprawie 
uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.  W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 
„Za” projektem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.16

Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w  dniu  16  grudnia  2011  r.  na  XIV 
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy Platerów – Jerzy Garucki (materiał 
stanowi załącznik do protokółu). 

Ad.p.17

Odpowiedzi na pytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy – Jerzy Garucki:
-  sołtys  wsi  Czuchów-Pieńki  zapytał  kto  wyszedł  z  inicjatywą  sprzedaży mieszkania  w 
Domu Nauczyciela w miejscowości Czuchów-Pieńki dla p. Michaluk E.?
- Wójt wyjaśnił, że inicjatywa wykupienia mieszkania wyszła od p. Michalak E. Niemniej 
jednak urząd na chwilę obecną nie jest zainteresowany sprzedażą, gdyż lokal ten może być 
przydatny  dla  nauczycieli  którzy  będą  zatrudnieni  w  ośrodku  socjoterapeutycznym 
powstającym od września następnego roku w miejscowości Czuchów-Pieńki w budynku po 
byłej  szkole.  Może  w  przyszłym  roku  jak  znajdą  się  środki  finansowe  zostanie 
odremontowany budynek po byłej szkole w Chłopkowie z przeznaczeniem na kilka lokali 
socjalnych.  

Na  koniec  Przewodniczący  obrad  powiadomił  radnych  o  zadaniach  jakie  w  roku  2011 
realizowała Rada ZOZ Łosice. Przedstawił sprawozdanie z działalności szpitala łosickiego, 
jego kondycji finansowej jak również inwestycji które zakończono i nowych rozpoczętych 
w roku 2011. 
Poinformował  o  spotkaniu  wigilijnym dla  wszystkich  mieszkańców  gm Platerów,  które 
odbędzie się 28 grudnia br., w budynku OSP w Platerowie.
Na koniec złożył życzenia świąteczne w imieniu swoim jak również przewodniczącej rady 
powiatu p. Kasprowicz, życząc wszystkich, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt. 
Do życzeń świątecznych  dołączył  się Wójt  Gminy-Jerzy Garucki  prosząc o przekazanie 
życzeń świątecznych wszystkim mieszkańcom gminy.

Ad.p.18

 Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono. 
Protokół został przyjęty.
Obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1330.
Na tym protokół zakończono.
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Protokołowała                                                                                                                     Przewodniczący RG

E. Trocewicz                                                                                                                           Dariusz Kazun
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