
P R O T O K Ó Ł   Nr XV/2011

z obrad XV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 30 grudnia 2011 roku

w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1200

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun – przewodniczący Rady Gminy.

Ustawowy skład rady – 15 radnych.

W obradach uczestniczyli :

1. radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu ( 93,33% ),
- nieobecny na sesji p. Raczuk D. – radny z Puczyc
2. sołtysi – lista obecności w załączeniu,
3. 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-

2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Platerów w roku 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy na rok 

2012.
7. Ramowy plan  pracy rady gminy  na  rok  2012 i  pozostałych  stałych  komisji  Rady 

Gminy.
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.

Podjęte uchwały :

L.p. Numer 
uchwały

Treść uchwały wnioskodawca

1 XV/79/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2011-2023.

Wójt Gminy Platerów

2 XV/80/2011 w sprawie zmian w budżetu gminy Platerów w roku 
2011

Wójt Gminy Platerów

3 XV/81/2011 w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej Wójt Gminy Platerów



Ad.p.1

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

Powitał przybyłych na obrady sesji gości, radnych i sołtysów.

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 14 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. Kożuchowski Z. –  poinformował radnych i sołtysów o kursie jaki odbędzie się dnia 6-7 
lutego  2012r.  w  budynku  OSP,  z  zakresu  produkcji  roślinnej,  zwierzęcej,  sposobów 
zarządzania  gospodarstwem  itp.  Zwrócił  się  z  prośbą  do  sołtysów  by  powiadomili 
mieszkańców z terenu własnych sołectw o kursie, by osoby zainteresowane mogły w nim 
uczestniczyć.  P.  Kożuchowski  rozdał  wszystkim obecnym deklaracje  które musi  wypełnić 
osoba  zainteresowana  kursem.  Dodał,  że  deklarację  należy  złożyć  na  jego  ręce  do  dnia 
5 stycznia 2012r.  
P. Pawluk M. – sołtys z Lipna, zwrócił się z pytaniem do Wójta, czy gmina Platerów ponosi 
opłaty za utrzymanie słupów elektrycznych na terenie gminy?
Wójt – wyjaśnił, że gm. Platerów nie ponosi takich opłat, ponieważ nie przejęła na własność 
oświetlenia ulicznego.
p. Kaniewski S.  – sołtys z Puczyce, poinformował, że od trzech miesięcy na przystanku w 
Puczycach  stoją  worki  ze  śmieciami,  które  pozbierała  młodzież  ze  wsi.  Niemniej  jednak 
pracownicy  Samorządowego  Zakładu  Budżetowego  w  Platerowie  nie  chcą  tych  śmieci 
odebrać. Poprosił o natychmiastową interwencje w tej sprawie.
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, poruszyła problem dotyczący p. Jaciuk Zygmunta który 
obecnie przebywa w szpitalu i po powrocie z którego nie będzie miał gdzie zamieszkać.
Wójt –wyjaśnił, że sprawą Pana zaciuka zainteresował się już GOPS. Gmina ze swojej strony 
planuje umieścić  tą  osobę w lokalu  mieszkalnych  po byłym przedszkolu  w miejscowości 
Rusków, lokal zostanie jak najszybciej wyremontowany by osoba ta mogła tam zamieszkać.
p.  Wróbel  A. –  sołtys  z  Ruskowa,  poprosiła  o  pomoc  materialną  dla  p.  Jaciuk  Z.,  gdyż 
wszystkie rzeczy jakie posiadał spłonęły wraz z domem. Poprosiła o każdą możliwą pomoc 
dla w/w. 

      Ad.p.4
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Z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 
2011-2023  zapoznała  radnych  Skarbnik  Gminy  Platerów,  p.  Bożena  Bartoszewska. 
Wyjaśniała, że w związku z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 
2011  dokonywana  jest  zmiana  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2011-2023. 
W projekcie uchwały dokonuje się aktualizacji zaplanowanych kwot dochodów i wydatków 
budżetowych  roku 2011,  zgodnie ze zmianami  w budżecie  gminy zawartymi  w projekcie 
uchwały.  Plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę 287.874 zł, w tym plan dochodów 
majątkowych zmniejszono o kwotę 249.300 zł, plan dochodów bieżących o 38.574 zł, plan 
wydatków  bieżących  zmniejszono  o  kwotę  38.574  zł.  na  skutek  tych  zmian  zwiększono 
deficyt  budżetowy  o  kwotę  249.300  zł  który  został  sfinansowany  pożyczką  z  Banku 
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego ”Budowa 
ciągów pieszych w miejscowości Hruszniew i Mężenin warz z zagospodarowaniem terenu”. 
Zmiany dochodów i wydatków bieżących wynikają między innymi ze zmniejszeń i zwiększeń 
kwot dotacji na zadania zlecone i własne.

     Po wyjaśnieniach Skarbnik głos w sprawie zabrał p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa. 
Zapytał  w jakim procencie wzrośnie zadłużenie gminy po zaciągnięciu pożyczki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego?

      Skarbnik wyjaśniła, że pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego nie wchodzi do progu 
zadłużenia gminy.

Przewodniczący obrad odczytał  projekt uchwały Nr XV/79/2011 w sprawie zmiany 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2011-2023.  W głosowaniu  wzięło  udział  14 
radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało  14  radnych.  Uchwała  została  podjęta 
jednogłośnie.

Ad.p.5

Z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011. zapoznała radnych 
Skarbnik  gminy  p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że  zostały  zmniejszone  dochody  w 
budżecie gminy o kwotę 287.874 zł, w tym:
- zmniejszono dotację na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 
o kwotę 45.000 zł
Zmniejszono także wydatki bieżące w budżecie gminy o kwotę 38.574 zł  oraz zmniejszeniu 
uległy  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  zleconych 
gminie ustawami o kwotę 45.000 zł
Na  skutek  zmian  zwiększył  się  deficyt  budżetu  o  kwotę  249.300  zł  w  wyniku  czego 
zwiększono także plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
zrealizowanych  z  udziałem  środków  pochodzących  z  budżetu  unii  europejskiej  o  kwotę 
249.300 zł
Po  zmianach  plan  dochodów  ogółem  wyniósł  14.794.528,60  zł,  w  tym  plan  dochodów 
bieżących: 12.396.759,96 zł, plan dochodów majątkowych: 2.397.680,64 zł
Plan  wydatków  ogółem  wyniósł:  15.217.880,60  zł,  w  tym:  plan  wydatków  bieżących 
12.396.759,96 zł, plan wydatków majątkowych: 2.821.120,64 zł.
Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XV/80/2011 w sprawie zmian w 
budżecie  gminy  w roku  2011.  W głosowaniu  wzięło  udział  14  radnych.  „Za”  projektem 
uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.6
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG p. Kowalczyk Adam przedstawił plan pracy 
komisji na rok 2012. Uwag do planu pracy nie wniesiono.

Przewodniczący  RG przeczytał  projekt  uchwały  Nr  XV/81/2011  w sprawie  planu 
pracy Komisji Rewizyjnej RG na rok 2012. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” 
projektem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.7

Przystąpiono  do  omawiania  planów  pracy  poszczególnych  komisji  Rady  Gminy. 
Przewodniczący RG poprosił  przewodniczących  poszczególnych  komisji  o  przedstawienie 
ramowych planów pracy komisji:
1. Przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia p. Warczyk I, przedstawiła plan pracy 
komisji  OKiZ  na  rok  2012,  dodatkowo podkreśliła,  że  komisja  będzie  także  realizowała 
tematy,  które nie zostały zrealizowane w roku 2011. Do przedstawionego planu uwag nie 
wniesiono.
2. Przewodniczący komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów p. Klimaszewski F., przedstawił 
plan pracy komisji GBiF na rok 2012, uwag do planu pracy nie wniesiono.
3.  Przewodniczący  komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego  p.  Michalak  Leszek,  przedstawił 
plan pracy komisji BP na rok 2012, uwag do planu pracy nie wniesiono.

Na koniec głos zabrał przewodniczący RG, który przedstawił plan pracy Rady Gminy 
na rok 2012, do którego także nie wniesiono uwag.

Ad.p.8

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 protokołu). 

Ad.p.9

Odpowiedzi  na  zapytania  i  interpelacje  Wójt  Gminy  Platerów,  p.  Jerzy  Garucki 
udzielił w punkcie 3 porządku obrad. Dodatkowo głosy zabrali:
p. Czerko Jacek – przedstawiciel gminy w Izbach Rolniczych złożył krótkie sprawozdanie na 
temat działalności Izb. Wyjaśnił, że 20 grudnia br., odbyło się zebranie Izb Rolniczych  na 
którym poruszono bieżące sprawy oraz przedstawiciele  Ministerstwa Rolnictwa przekazali 
następujące informacje:
-  poinformowano,  że  w  roku  kolejnym  nie  planowane  są  zwiększenia  kwot  dopłat 
bezpośrednich  dla  rolników,  gdyż  środki  te  Ministerstwo Rolnictwa  chce  przeznaczyć  na 
rozwój gospodarstw, czyli na inwestycje.
- dodatkowo zaplanowano odłowy bobrów, które szkodzą swoją działalnością,
- poinformowano o podniesieniu kwoty zwrotu akcyzy paliwowej do wysokości 0,95 zł,
-  p.  Czerko  poinformował  także  o  wniosku  który  złożył  do  Izb  Rolniczych  z  prośbą  o 
zorganizowanie  na  terenie  Gm.  Platerów  spotkania  w  którym  będą  uczestniczyć 
przedstawiciele  gminy  w  postaci  Wójta,  radnych,  sołtysów  jak  również  Prezesi  Kół 
Łowieckich.  Spotkanie  to  miało  by  na  celu  wypracowanie  konsensusu  co  do  problemu 
dotyczącego zwierzyny takiej jak dziki czy bobry. Na koniec poinformował by każdy rolnik 
uważał na pisma jakie ślą do niego firmy nasienne. Zaproponował by odmawiać przyjęcia 
takich pism.
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P. Szymaniak M. – także przedstawiciel Izb rolniczych Gm. Platerów, odniósł się do tematu 
uboju domowego trzody chlewnej . wyjaśnił, ze w wyniku nowych ustaleń agencyjnych, nie 
należy  zgłaszać  od razu  po wyproszeniu  się  trzody,  tylko  na  3  dni  przed  jej  ewentualną 
sprzedażą,  wówczas  nie  będzie  problemu  z  trzodą  hodowaną  na  ubój  i  potrzeby  własne 
gospodarstwa.
Następnie  głos  zabrał  przedstawiciel  Gm.  Platerów w Związku Nieskażone Środowisko z 
siedzibą w Łosicach. Poinformował o swoim uczestnictwie w Sesji Zgromadzenia Związku 
które miało miejsce w dniu 19 grudnia br. Wyjaśnił,  że zostały na nim poruszone bieżące 
sprawy,  jak  również  uchwalono  budżet  Związku  na  rok  2012  oraz  wieloletnią  prognozę 
Finansową. Dodał, że głównym tematem spotkania była zmieniająca się ustawa o utrzymaniu 
czystości  i  porządku  w  gminie  która  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  stycznia  2012  roku. 
Poinformował, że w trakcie walnego zebrania podjęto także uchwałę zmieniająca stawki za 
odbiór nieczystości stałych. Zwrócił się także z prośbą do radnych by poparli jego propozycje 
co do zmiany statutu związku. W chwili obecnej każdą gminę reprezentuje Wójt z urzędu jak 
również delegat wybrany przez radę gminy.  Jego propozycja była by następująca, by Gm. 
Reprezentowało dwóch delegatów wytypowanych przez radę, gdyż często zdarza się, ze sesje 
związku nie mogą się odbyć z uwagi na brak quorum, zwykle spowodowany nieobecnością 
Wójtów, którzy tłumaczą to brakiem czasu na uczestnictwo w obradach. 
Na koniec wyjaśnił, że w chwili obecnej Związek „NŚ” nie pozyskał firmy która miała by 
zająć się segregacją śmieci na wysypisku. Przypomniał, że procedura ogłoszenia przetargu 
przedłużyła się prawie do roku, a firma która na początku była zainteresowana tym tematem, 
w efekcie nawet nie przystąpił do przetargu. Cała procedura zapewne zostanie wszczęta na 
nowo w przyszłym roku.

p. Kazun D. – przewodniczący RG, poinformował, że uczestniczył we wspólnych obradach 
wszystkich  komisji  Rady Gminy Platerów,  które na posiedzeniu  w dniu  28.12.br.  zostały 
zapoznane z pismem jakie wpłynęło do Rady Gminy od p. Jana Borysiaka. Radni wspólnie 
przedyskutowali temat i w wyniku dyskusji wypracowano następujące wniosku:
- zdaniem rady uchwała zebrania wiejskiego z dn. 05.09.2011r., dla Rady Gminy nie była 
wiążąca do podejmowania podobnej uchwały na sesji rady gminy.
- ponadto budynek szkoły wraz z wyposażeniem nie jest własnością sołectwa tylko gminy.
- natomiast inicjatywę uchwałodawczą posiadają: stałe komisje Rady,  poszczególni radni i 
Wójt   wg. Statutu Gminy Platerów, rozdział uchwały, § 52, pkt 1.
-  dodatkowo  radni  zauważyli,  że  o  stanowisku  Rady  Gminy  Platerów  w  sprawie 
przeznaczenia  budynku  po  byłej  szkole  w  Czuchowie-Pieńkach  p.  Borysiak  został 
poinformowany pismem z dn.  21.12.2011r.,  zawierającym stosowne uchwały,  a  wcześniej 
poinformowany  na sesji Rady Gminy w dn. 16.12.2011r., na której był obecny. 
Dodał, ze taka treść pisma zostanie wystosowana do p. Jana Borysiaka po obradach obecnej 
sesji.
Na koniec przewodniczący obrad złożył  życzenia noworoczne życząc wszystkich,  zdrowia 
oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2012. 

Ad.p.10

 Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono. 
Protokół został przyjęty.
Obrady XV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1200.
Na tym protokół zakończono.
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Protokołowała                                                                                                                     Przewodniczący RG

E. Trocewicz                                                                                                                           Dariusz Kazun
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