
P R O T O K Ó Ł   Nr XVI/2012

z obrad XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 27 stycznia 2012 roku

w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1235

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. Czmoch A. – radny z Czuchowa-Pieniek
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. Wystąpienie Prezesa Związku „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na 

okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  szczegółowego sposobu konsultacji z Radą 

Działalności  Pożytku Publicznego lub  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 

wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 

wolontariacie  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności 

statutowej tych organizacji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/182/09 Rady Gminy w 

Platerowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłaty za wywóz niesegregowanych 

odpadów  komunalnych  i  wywóz  nieczystości  płynnych  przez  Gminny  Zakład 

Komunalny w Platerowie.

8. Sprawozdanie z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Platerowie za 

rok 2011.



9.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja  o 

wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11. Zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały :

L.p. Numer 
uchwały

Treść uchwały wnioskodawca

1 XVI/82/2012 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie 
nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony

Wójt Gminy Platerów

2 XVI/83/2012 w  sprawie  określenia   szczegółowego  sposobu 
konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego 
lub  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Platerów

3 XVI/84/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/182/09 Rady 
Gminy  w  Platerowie  z  dnia  30  grudnia  2009r.  w 
sprawie opłaty za wywóz niesegregowanych odpadów 
komunalnych  i  wywóz  nieczystości  płynnych  przez 
Gminny Zakład Komunalny w Platerowie.

Wójt Gminy Platerów

Ad.p.1

Przewodniczący obrad P. Kazun Dariusz o godz. 1005 otworzył obrady XVI 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 przyjęto do realizacji.
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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

Przewodniczący  obrad  poinformował,  że  w  obradach  sesji  nie  będzie  mógł 

uczestniczyć  zarówno Wójt jak i Skarbnik gminy.  Wójt wyjaśnił,  że jest to spowodowane 

rozliczeniem finansowym chodnika w miejscowości Hruszniew oraz Mężenin.  Dodatkowo 

Wójt  poinformował  radnych  o  ofercie  jaka  wpłynęła  do  urzędu  w sprawie  udostępnienia 

możliwości  wydzierżawienia  bądź  kupna  7-10  ha  ziemi  na  których  utworzono  by 

przetwórstwo drobiu (ok.  30 kurników + zakład  przetwórstwa drobiu).  Oferta  ta  obliguje 

gminę do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż obecny plan nie pozwala na 

wspomnianą inwestycję.

p.  Bartoszu  T.  –  radny  z   Ostromęczyna zauważył,  że  przyjęty  plan  zagospodarowania 

przestrzennego gminy blokuje wiele inwestycji.

Przewodniczący  obrad  wyjaśnił,  że  w  obradach  sesji  uczestniczy  Prezes  Związku 

Komunalnego  „NŚ”  z  siedzibą  w  Łosicach  w  związku  ze  zmianą  ustawy o  zachowaniu 

czystości i porządku w gminie. 

Prezes  przedstawił  informację  na  temat  nowych  rozwiązań  w systemie  gospodarki 

odpadami,  a  także  poinformował  jakie  będą  skutki  przyjęcia  przez  gminę  własności  nad 

odpadami (stan prawny na dzień 01.01.2011r.). 

Omówił podstawy prawne gospodarki odpadami jak również obecny system gospodarowania 

odpadami komunalnymi, który wskazuje, ze tylko podmiot który uzyska decyzje na odbiór 

odpadów komunalnych będzie mógł świadczyć usługi na trenie gminy.  Zgodnie z nowymi 

przepisami właściciel nieruchomości płaci należności za odbiór śmieci do gminy, następnie 

gmina przekazuje środki przedsiębiorstwu który wygrał przetarg na odbiór śmieci na terenie 

gminy  Platerów.  Przedsiębiorstwo  przekazuje  odpowiednią  ilość  środków do  Regionalnej 

Instalacji  Unieszkodliwiania  odpadów  Właściciel  nieruchomości  na  własny  rachunek  ma 

obowiązek  wyposażenia  nieruchomości  w  pojemnik  na  śmieci.  Stawka  opłaty  za  odbiór 

nieczystości stałych z nieruchomości (ryczałt) może zostać ustalona na trzy sposoby:

- od liczby mieszkańców w danej nieruchomości, od ilości zużytej wody w gospodarstwie, 

bądź od powierzchni nieruchomości. Ustalona stawkę określa się dla jednego metra lub dla 
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jednej  osoby.  Podstawą  naliczenia  opłaty  za  odbiór  nieczystości  stałych  będzie  przyjęta 

deklaracja która zatwierdzi rada Gminy

Gmina ma obowiązek ustalenia stawki za odbiór odpadów selektywnych, która powinna być o  

50% niższa od odpadów niesegregowanych.

Prezes NŚ dodatkowo wyjaśnił, że gmina może także swoje zadania przekazać dla Związku 

Komunalnego, wówczas zostanie dokonana zmiana w Statucie Związku, która pozwoli mu 

przejąć zadania gminy. 

Prezes NŚ wyjaśnił, że zgodnie z nowelizacją ustawy, podmiot odbierający odpady musi być 

spółką.  Także  związek  komunalny  mógłby  ze  swojej  struktury  wydzielić  spółkę  prawa 

handlowego, gdyby była tak wola członków związku.

Spółka musi zostać wpisana do rejestru działalności regulowanej.

Gminie  grożą  także  kary  finansowe  za  nie  zorganizowanie  przetargu  jak  również  za 

nieterminowe przekazanie sprawozdań. Wójt będzie także miał możliwość nałożyć karę na 

przedsiębiorcę bądź właściciela nieruchomości za niestosowanie się do przepisów z zakresu 

gospodarki komunalnej.

Po wyjaśnieniach Prezesa przystąpiono do zadawania pytań:

p.  Kinowski  K.  –radny z  Chłopkowa,  zapytał  czy  twórcy nowelizacji  ustawy śmieciowej 

wskazują źródła finansowania dodatkowych zadań zleconych gminie?

p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zwrócił się z pytaniem czy w trakcie opracowywania 

nowelizacji  ustawy  prowadzone  były  konsultacje  ze  związkami.  Dodatkowo  zapytał  czy 

zdaniem Prezesa ustawa jest właściwie znowelizowana?

p. Żuk J. – Prezes „NŚ” wyjaśnił, że w trakcie nowelizacji prowadzono rozmowy ale głównie 

z przedsiębiorcami nie z samorządem. Jego zdaniem ustawa jest bublem prawnym. Gminy nie 

są  w  stanie  stworzyć  warunków  takich  jakie  proponuje  ustawodawca,  tylko  duże 

przedsiębiorca są w stanie podołać wymogom jakie określił ustawodawca. Ustawodawca nie 

wskazał źródła finansowania innego niż dochody własne gminy.

p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, dodał, że obecny ustrój prawa śmieciowego pozwalał na 

właściwe funkcjonowanie małym wysypiskom. Obecny system spowoduje, że wzrosną opłaty 

za śmieci, a śmieci trafią do lasów, na pola.

p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, dodał, ze także problem będą mieli właściciele 

przydrożnych działek, na których mogą pojawić się obce nieczystości stałe, za które 

właściciel działki będzie odpowiadał.
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p. Żuk J. – wyjaśnił, ze za śmieci usytuowane na terenie lasów, będzie odpowiadało 

nadleśnictwo, za śmieci występujące na działkach, właściciel działki, natomiast za przydrożne 

śmieci powiat lub gmina. 

p. Bartoszuk T. – radny z Ostromęczyna, zapytał czy związek ma koncepcję jak przetrwać?

p. Żuk J. – wyjaśnił, że jeżeli Związek zostanie przekształcony w spółkę wówczas  ma szanse 

istnieć dalej, natomiast nie będzie już mowy o składowaniu śmieci na terenie związku a 

jedynie przesortowywanie śmieci.

p. Kinowski K. – zauważył, ze skoro wszystkich zadania są jednakowe i każdy uważa ustawę 

za bubel prawny to dlaczego jeszcze nie została zaskarżona do trybunału Konstytucyjnego?

p. Żuk J. – wyjaśnił, że w chwili obecnej na razie prowadzony jest etap wyjaśniania ustawy 

przez Urząd Marszałkowski. Jeżeli sejm nie wykona żadnego ruchu wówczas kolejnym 

krokiem będzie zaskarżenie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego. Niemniej jednak 

ustawa została podjęta i należy ją realizować.

p. Bartoszuk T. – radny z Ostromęczyn, zwrócił się z pytaniem, w jaki sposób gmina wykaże 

odpowiednią ilość bioodpadów, skoro każdy zagospodarowuje je we własnym zakresie?

p. Żuk J. – wyjaśnił, ze jest techniczne rozwiązanie tego problemu. Możliwość 

udokumentowania tego będzie, tyle, że będzie poprzedzona dodatkowymi kosztami. Gmina 

nie będzie się opierać na wskaźnikach Ministerstwa tylko będzie przeprowadzała własne 

badania tzw. Morfologie odpadów za pomocą której udowodni, że odpady nie zawierają 

frakcji zielonych. W ten sposób udowodni, że spełnia warunki. Istotnym obowiązkiem jaki 

spoczywał będzie na gminie w najbliższym czasie będzie przeprowadzenie konsultacji na 

temat nowelizacji ustawy i to co nowelizacja za sobą niesie.

Innych pytań nie wniesiono.

Przewodniczący obrad p. Kazun D. podziękował Prezesowi NŚ za uczestnictwo w sesji i 

przekazanie cennych wiadomości z zakresu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku z gminie. 

Ad.p.4

Interpelacje i zapytania radnych:

p. Kowalczyk a. – radny z Mężenin, zwrócił uwagę na nie poodśnieżane chodniki przy 

budynku GOK  w Platerowie.
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p. Kinowski K. – radny z Chłopkowa, poprosił by zwrócić uwagę na stan sanitariatów 

zarówno w budynku urzędu jak i budynku GOK-u.

p. Chwedorczuk I. – sołtys z Kamianki, poinformował, że niejednokrotnie zgłaszała już na 

sesji, że rzadko konserwator dokonuje odczytu liczników za wodę. Ponownie sytuacja się 

powtórzyła, gdzie konserwator nie odczytywał liczników od ponad trzech miesięcy. 

Dodatkowo zwróciła uwagę, że nie czyszczony jest wodociąg, jak również nie zostały 

wykonane harmonogramy odczytu wody w poszczególnych miejscowościach o które także 

prosiła niejednokrotnie. Zwróciła także uwagę na niezabezpieczoną studzienkę przy drodze w 

Kamiance oraz na to, ze studzienki są nieczyszczone i niewłaściwie konserwowane jak 

również i hydranty.

Podkreśliła, że taki bałagan występuje tylko na terenie wsi Platerów i Kamianka. Dodała, że 

ludzie nie będą płacić skoro nikt tego nie zmienia. Na koniec podkreślił, ze skoro zarówno 

pracownicy jak i Kierownik zakalcu nie potrafi tego zmienić to powinni zastanowić się nad 

zmianą stanowiska pracy i zrezygnować z powierzonych obowiązków skoro ich nie potrafią 

wykonywać. Na koniec dodała, że podobne skargi niejednokrotnie zgłaszano na 

Samorządowy Zakład Budżetowy, Wójt zobowiązał się, że wprowadzi porządek w zakładzie, 

niemniej jednak sytuacja się nadal nie zmieniła.

p. Sidoruk M. – Kierownik SZB, wyjaśniła, że obecnie na stanie zakładu znajdują się dwa 

psiony, które przypadają na pięciu inkasentów, stąd tak odległy czas pomiędzy odczytami 

wody. Dodatkowo kierownik wyjaśniał, że konserwator sieci wodociągowej wsi Platerów i 

Kamianka wykonuje zadania w ramach realizacji inwestycji z funduszu sołeckiego, które 

zleca mu Wójt. Dlatego tez pracownik ten kosztem pracy w zakładzie pracuje w urzędzie.

p. Kinowski K. – poprosił o wyjaśnienie, jak prowadzona jest księgowość w zakładzie. Kwoty 

odpisów amortyzacyjnych służą odbudowie prostej środka trwałego, a po likwidacji środka na 

inwestycje.

Ad.p.5

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na 

okres dłuższy niż trzy lata bądź na czas nieoznaczony, przedstawił radnym Wójt Gminy 

platerów, Jerzy Garucki. Wyjaśnił, że projekt dotyczy nieruchomości rolnej, położonej w 

obrębie Rusków, oznaczonej numerem działki 894 o pow. 2,3090ha. Wójt wyjaśnił, że 

obecnym dzierżawca wymienionej działki jest p. Sugiera Andrzej. Działka która użytkuje w 
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miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy figuruje jako działka pod 

zalesienie.

Po wyjaśnieniach p. Prażmo uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVI/82/2012 w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata bądź na czas nieoznaczony. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 12 radnych, 2 

radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta.

Ad.p.6

Z projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą 

działalności  Pożytku  Publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 

wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie i aktach 

prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji, 

zapoznała  radnych  p.  Ciecierska  Małgorzata,  Kierownik  GZEAS.  Wyjaśniał,  że  ustawa o 

działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  nakłada  obowiązek  podjęcia  uchwały 

która określiła by sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

jakie wymienia ustawa, m.in.: stowarzyszenia, parafie, koła gospodyń wiejskich itp. Lub z 

Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku gdy istnieje, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Celem przeprowadzenia 

konsultacji jest stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy czy też 

organizacji i podmiotów, a także zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego 

uzyskiwania  informacji  i  opinii  w  zakresie  współpracy  i  podejmowania  aktów  prawa 

miejscowego.  Przedmiotem  konsultacji,  są  wspomniane  już:  projekty  aktów  prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej jak i projekty rocznych lub 

wieloletnich  programów  współpracy  Gminy  Platerów  z  organizacjami  pozarządowymi 

podmiotami o których mówi ustawa.

Po wyjaśnieniach p. Ciecierskiej uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVI/83/2012 w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku 

publicznego oraz o wolontariacie i aktach prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” 
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projektem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał się ” od głosu. Uchwała 

została podjęta.

Ad.p.7

Z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/182/09 Rady Gminy w 

Platerowie z dnia 30 grudnia 2009r., w sprawie opłaty za wywóz niesegregowanych odpadów 

komunalnych i wywóz nieczystości płynnych przez Gminny Zakład Komunalny w 

Platerowie, zapoznała komisję p. Sidoruk Małgorzata Kierownik SZB. Przedstawiła radnym 

kalkulację wywozu nieczystości płynnych w oparciu poniesione koszty za rok 2011. 

podkreśliła, że projekt uchwały szczegółowo opracowano na komisjach rady gminy i zawiera 

stawkę opłaty za 1m3 nieczystości płynnych którą ustalono na komisji. 

Po wyjaśnieniach p. Sidoruk uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XVI/84/2012 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXVII/182/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2009r., w sprawie opłaty za 

wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych przez 

Gminny Zakład Komunalny w Platerowie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” 

projektem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciwko” oraz 1  radny 

„wstrzymał się ” od głosu. Uchwała została podjęta.

Ad.p.8

Sprawozdanie z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Platerowie za 

rok 2011 przedstawiła radnym Kierownik SZB, p. Sidoruk M.

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesionio uwag.

Radny wsi Chłopków, p. Kinowski K.,  zobligował kierownik SZB do przekazania na 

ręce Przewodniczącego RG korekty planu finansowego, załączonego do budżetu gminy na 

rok 2012.

p. Sidoruk M. – wyjaśniła, że korektę wprowadzono na bieżąco i dostarczono ją skarbnikowi 

gminy.

Ad.p.9
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Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w  dniu  16  grudnia  2011  r.  na  XV 

zwyczajnej sesji Rady Gminy, w związku z nieobecnością Wójta, odczytał Przewodniczący 

obrad p. Dariusz Kazun (materiał stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.p.10

W  związku  z  nieobecnością  Wójta,  Przewodniczący  RG  zobowiązywał  się  do 

przedstawienia  zgłoszonych  interpelacji  Wójtowi  Gminy.  Wyjaśnił,  że  odpowiedzi  na 

interpelację zostaną udzielone przez Wójt na kolejnych obradach sesji.

Ad.p.11

 Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono. 

Protokół został przyjęty.

Obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1235.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                                                                     Przewodniczący RG

E. Trocewicz                                                                                                                           Dariusz Kazun
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