
P R O T O K Ó Ł   Nr XXI/2012

z obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 14 września 2012 roku

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1150

Obradom przewodniczył P. Lucjan Iwaniuk – wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Ustawowy skład rady – 15 radnych.

W obradach uczestniczyli :

1. radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu (80%),
- nieobecny: Kazun Dariusz – przewodniczący Rady Gminy
- nieobecny: Klimaszewski Franciszek – radny z Kisielew
- nieobecny: Raczuk Daniel – radny z Puczyce
2. sołtysi Gminy Platerów – lista w zał.
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. Wystąpienie przedstawiciela ARiMR z siedzibą w Łosicach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów.
8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Platerów  do  realizacji  projektu 
systemowego  w  ramach  Działania  7.1  Poddziałania  7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie 
aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy  społecznej”  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody n zbycie nieruchomości
10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych 
dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach publicznych, których organem prowadzącym jest 
Gmina Platerów.
11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Platerów  do  realizacji  projektu 
systemowego  Nr  POKL.09.01.02-023/12  pt.  „Indywidualizacja  z  Gminą  Platerów” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz ustalenia 
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.



13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Platerów na obwody głosowania i ustalenia 
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
14.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja  o 
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały :

L.p. Numer 
uchwały

Treść uchwały wnioskodawca

1 XXI/102/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2012-2023

Wójt Gminy Platerów

2 XXI/103/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Wójt Gminy Platerów

3 XXI/104/2012 w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Platerów.

Wójt Gminy Platerów

4 XXI/105/2012 w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Platerów  do 
realizacji  projektu  systemowego  w  ramach 
Działania  7.1  Poddziałania  7.1.1  „Rozwój  i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy  społecznej”  Programu  Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na lata 2007-2014.

Wójt Gminy Platerów

5 XXI/106/2012 w  sprawie  wyrażenia  zgody  n  zbycie 
nieruchomości Wójt Gminy Platerów

6 XXI/107/2012 w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek 
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin 
zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i 
opiekuńczych  dyrektorom  i  wicedyrektorom  w 
szkołach  publicznych,  których  organem 
prowadzącym jest Gmina Platerów.

Wójt Gminy Platerów

7 XXI/108/2012 w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Platerów  do 
realizacji  projektu  systemowego  Nr 
POKL.09.01.02-023/12  pt.  „Indywidualizacja  z 
Gminą  Platerów”  współfinansowanego  z 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wójt Gminy Platerów

8 XXI/109/2012 w  sprawie  podziału  Gminy  Platerów  na  okręgi 
wyborcze  oraz  ustalenia  ich  granic,  numerów  i 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Wójt Gminy Platerów

9 XXI/110/2012 w sprawie  podziału  Gminy Platerów na obwody 
głosowania  i  ustalenia  ich  numerów,  granic  i 
siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Platerów
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Ad.p.1

Przewodniczący obrad P. Iwaniuk Lucjan o godz. 1005 otworzył obrady XXI zwyczajnej 

sesji  Rady  Gminy  w  Platerowie.  Powitał  wszystkich  przybyłych  na  obrady  sesji,  a  w 

szczególności przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą 

w  Łosicach  p.  Szymaniuk  Karola.  Następnie  wyjaśnił  wszystkim,  nieobecność 

przewodniczącego Rady Gminy p. Dariusza Kazuna. 

Ad.p.2

Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono quorum. 

Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Do porządku 

obrad zaproponował po pkt. 3 wprowadzenie pkt. „Wystąpienie przedstawiciela ARiMR z 

siedzibą w Łosicach”. Do zaproponowanego porządku z uwzględnioną zmianą nie wniesiono 

uwag. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. „Za” przyjęciem 

porządku głosowało 12 radnych. Porządek przyjęto do realizacji jednogłośnie.

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. Baranow W. – radny z Platerowa, zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy istnieje możliwość, 

by  piec  do  centralnego  ogrzewania,  który  znajduje  się  w  budynku  po  byłej  szkole 

w Czuchowie, został zamontowany w budynku OSP w Platerowie?

p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, przypomniał, że w budynku ośrodka w Platerowie stoi 

nieużywany  piec  grzewczy,  który  można  wykorzystać  do  ogrzania  budynku  straży 

w  Platerowie.

Wójt  – wyjaśnił,  że  w/w  piec  zostanie  przewieziony  do  nowo  wybudowanego  budynku 

GOK-u w Platerowie.

p. Baranow W. – radny z Platerowa, poprosił o wyremontowanie nawierzchni drogi polnej na 

ul. Krzywej w Platerowie oraz o wykopanie przepustu przy tej drodze?
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p. Prokopiuk Z. – sołtys z Górek, poprosił o oczyszczenie krzaków przy pasie drogowym, 

które ograniczają przestrzeń świetlną.

p. Boruta J. – sołtys z Zaborza, ponowił prośbę dotyczącą uzupełnienia oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Zaborze przy posesji p. Molendy graniczącej z sołectwem Myszkowice. 

Ad.p.4

Przewodniczący obrad przekazał  głos  przedstawicielowi  Agencji  Restrukturyzacji  i 

Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Łosicach p. Szymaniuk Karolowi.

P. Szymaniuk K. poinformował radnych o najważniejszych zadaniach jakie obecnie wykonuje 

ARiMR  z  siedzibą  w  Łosicach.  Poinformowała  o  terminach  składania  wniosków  m.in. 

wniosków pomrozowych,  oraz warunkach jakim te  wnioski musza odpowiadać.  Przekazał 

także  informacje  na  temat  wniosków  w  ramach  ONW  oraz  dopłat  bezpośrednich  jakie 

składają rolnicy, zwrócił szczególną uwagę na zmiany jakie tym wnioskom towarzyszą. 

Po wystąpieniu p. Szymaniuk K., głosy w sprawie zabrali:

-  p.  Warczyk  I.  –  radna z  Ruskowa,  zapytała  jak  będą  wyglądały  emerytury  rolników w 

nowym planie budżetowym oraz jak przedstawia się kwestia dopłat bezpośrednich, które w 

obecnym systemie przewidziane są do roku 2013?

p. Szymaniuk K.- wyjaśnił, że od roku 2013 planowany jest kolejny budżet w ramach którego 

przewidziane  są  kolejne dopłaty  bezpośrednie.  Cały czas  trwają  prace  na  temat  przyszłej 

polityki rolnej, na chwilę obecną nie ma konkretnych decyzji. Obecnie nie jest znana kwota 

dopłat.  Także  nic  nie  mówi  się  o  założeniach  emerytalnych.  Ostateczne  decyzje  w  tych 

kwestiach zapadną do grudnia 2013r.

p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, zapytał, czy rolnik chcąc zalesić działkę rolną musi mieć 

ją  ujętą  w miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy jako działkę  pod 

zalesienie?

p. Szymaniuk K. – wyjaśnił, ze są dwie formy zalesiania gruntów i zarówno w jednej jak i w 

drugiej formie działka zalesiana, musi być ujęta w miejscowym planie z przeznaczeniem do 

zalesienia.

p.  Warczyk  I.  –  radna  z  Ruskowa,  zapytała,  czy  prawdą  jest,  że  zakres  działań  Kół 

Łowieckich- czyli  szacowania szkód oraz wypłaty wynagrodzeń za występujące szkody ma 

przejąć ARiMR?

p. Szymaniuk K. – wyjaśnił, że są to tylko niepotwierdzone w przepisach insynuacje ludzkie. 

Agencja nie przejmuje zakresu zadań Kół Łowieckich. Do Agencji trafiają tylko protokoły 
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zniszczeń działek wykazanych do dopłat, na podstawie których są przyznawane dopłaty przed 

wykazanym zniszczeniem działki.

Innych  pytań  nie  wniesiono.  Przewodniczący  obrad  podziękował  p.  Szymaniuk  K. 

przedstawicielowi ARiMR z siedzibą w Łosicach za uczestnictwo w obradach sesji.

Ad.p.5

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata 

2012-2023  przedstawiła  Skarbnik  gminy  p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że 

w związku   z  uchwałą  Nr XXI/103/2012 Rady Gminy w Platerowie  z  dnia  14  września 

2012r., w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów na rok 2012 dokonywana jest zmiana 

wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt  uchwały  zawiera  aktualizację  zaplanowanych  kwot  dochodów i  wydatków 

budżetowych  roku  2012,  zgodnie  ze  zmianami  w  budżecie  gminy.  Plan  dochodów  i 

wydatków  zwiększono  o  kwotę  123.233,03  zł.  Plan  dochodów  majątkowych  został 

zwiększony o kwotę 11.448,96 zł,  natomiast  plan wydatków majątkowych zmniejszono o 

kwotę  7.900  zł.  Zmiany  wynikają  z  wprowadzenia  dotacji  celowych,  oraz  są  wynikiem 

przesunięć  w  planie  dochodów  i  wydatków  bieżących  oraz  majątkowych..  W  zakresie 

wydatków majątkowych zmniejszono plan „Budowy Sali gimnastycznej  wraz z zapleczem 

szatniowo-sanitarnym w miejscowości  lipno”  o kwotę  59.000 zł  (zmiana  w tym zakresie 

dotyczy  też  wykazu  przedsięwzięć),  oraz  wprowadzono  nowe  zadanie  inwestycyjne  do 

realizacji w roku bieżącym „Zakup Atlasu Master Sport” za kwotę 9.800 zł., „Zakup bieżni” 

za kwotę 4.200 zł oraz „Budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Leśnej w Platerowie” – 

37.100 zł.

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag. 

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXI/102/2012  w  sprawie  zmian  w 

Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2012-2023.  W  głosowaniu  wzięło  udział  12 

radnych. „Za” uchwałą głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.p.6

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  Platerów  w  roku  2012, 

przedstawiła  Skarbnik  gminy  Platerów,  p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że 
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przedstawiony  projekt  zawiera  zmiany  w  zakresie  zaplanowanych  kwot  dochodów 

i wydatków budżetowych roku 2012.

Plan  dochodów  i  wydatków  zwiększono  o  kwotę  123.233,03  zł.  Plan  dochodów 

majątkowych  został  zwiększony  o  kwotę  11.448,96  zł,  natomiast  plan  wydatków 

majątkowych  zmniejszono  o  kwotę  7.900  zł.  Zmiany  wynikają  z  wprowadzenia  dotacji 

celowych,  oraz  są  wynikiem przesunięć  w  planie  dochodów i  wydatków  bieżących  oraz 

majątkowych..  W  zakresie  wydatków  majątkowych  zmniejszono  plan  „Budowy  Sali 

gimnastycznej  wraz  z  zapleczem  szatniowo-sanitarnym  w  miejscowości  lipno”  o  kwotę 

59.000 zł (zmiana w tym zakresie dotyczy też wykazu przedsięwzięć), oraz wprowadzono 

nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w roku bieżącym „Zakup Atlasu Master Sport” za 

kwotę 9.800 zł., „Zakup bieżni” za kwotę 4.200 zł oraz „Budowę kanalizacji sanitarnej przy 

ulicy Leśnej w Platerowie” – 37.100 zł.

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXI/103/2012  w  sprawie  zmian  w 

budżecie  gminy  w  roku  2012.  W  głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych.  „Za”  uchwałą 

głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.p.7

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  gminy  Platerów  do  zmiany  studium 

uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Platerów, przedstawił 

radnym Wójt Gminy Platerów - Jerzy Garucki. 

Wyjaśnił,  iż  na  podstawie  przeprowadzonej  „Analizy  zasadności  przystąpienia  do 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy Platerów ” 

stwierdza  się,  że  przystąpienie  do  sporządzenia  zmiany,  w  granicach  administracyjnych 

gminy, jest w pełni uzasadnione i konieczne. Okres 10 –ciu lat jaki upłynął od uchwalenia 

Obowiązującego Studium, to okres intensywnych przemian społeczno – gospodarczych, co 

winno mieć swoje odzwierciedlenie w polityce przestrzennej gminy. W tym czasie złożono 44 

wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  w tym na tereny 

wymagające zmiany przeznaczenia użytków rolnych na cele nierolnicze. Dotyczy to również 

zamierzeń Władz Gminy.

Obowiązujące  Studium  opracowane  było  pod  rządami  poprzedniej  ustawy  o 

zagospodarowaniu  przestrzennym.  Zmiana  dokumentu  nie  może  dotyczyć  poszczególnych 

ustaleń bądź pojedynczych terenów. Musi obejmować pełne dostosowanie zakresu i formy 
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dokumentu  do  wymogów  obowiązującej  Ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 

przestrzennym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

winna uwzględnić aktualne zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju,  ustalenia  strategii  rozwoju i  planu zagospodarowania  przestrzennego  województwa, 

ponad lokalne  cele  publiczne  (w tym ochronę terenów objętych  Obszarem Natura  2000). 

Jednolity,  aktualny  dokument  powinien  kreować  wizję  rozwoju  Gminy  oraz  wskazywać 

tereny do dokonania zmian w miejscowych planach.

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXI/104/2012 w sprawie przystąpienia 

gminy  Platerów  do  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  Platerów.  W głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych.  „Za”  uchwałą 

głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.p.8

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Platerów  do  realizacji  projektu 

systemowego  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy 

społecznej”  przedstawiła  radnym Kierownik  GOPS p.  Anna Tarkowska.  Wyjaśniła,  że  w 

związku z przystąpieniem gminy do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1. 

Podziałania  7.1.1.  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy 

społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014, Rada Gminy musi 

wyrazić zgodę w formie uchwały na przystąpienie gminy do projektu. 

Kierownik GOPS poinformowała, iż do realizacji projektu zostało zaakceptowanych 10 osób 

do uczestnictwa w następujących kursach:

- 5 pań prawo jazdy kat. B

- 3 panów prawo jazdy kat. C

- 1 pan operator koparko – ładowarki

- 1 pan będzie uczestniczył w kursie doszkalającym.

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXI/105/2012  w sprawie przystąpienia 

Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 

7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy  społecznej” 
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014. W głosowaniu wzięło udział 12 

radnych. „Za” uchwałą głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.p.9

Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na zbycie  nieruchomości  przedstawił 

radnym  Wójt  Gminy  Platerów,  Jerzy  Garucki.  Wyjaśnił,  że  jest  to  działka  budowlana, 

położona  w  obrębie  wsi  Ostromęczyn,  gmina  Platerów,  oznaczona  numerem działki  695 

o pow. 0,23 ha.

Po wyjaśnieniach Wójta głos w sprawie zabrał p. Kinowski k. – radny z Chłopkowa. 

Zauważył,  ze  w przedstawionej  formie  uchwały  nie  ma  podanej  powierzchni  działki,  jak 

również jej przeznaczenia. Jego zdaniem treść uchwały jest zbyt lakoniczna. 

Innych uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXI/106/2012  w  sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. „Za” 

uchwałą  głosowało  9  radnych,  3  radnych  „wstrzymało  się”  od  głosu..  Uchwała  została 

przyjęta.

Ad.p.10

Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych, 

których  organem prowadzącym jest  gmina  Platerów omówiła  radnym Kierownik  GZEAS 

p. Ciecierska Małgorzata.

Wyjaśniła, że na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzacy szkołę określa 

zasady udzielania  i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dyrektorów i  wicedyrektorów.  Na podstawie  art.  91d ust.  1  ww ustawy dokonanie  takiej 

regulacji należy do kompetencji Rady Gminy.

Projekt  uchwały  zakłada  iż  nauczycielom,  którym powierzono  stanowisko kierownicze  w 

jednostkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Platerów,  obniża  się  tygodniowy 

obowiązkowy wymiar zajęć do następujących wysokości:

- dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów, tygodniowy wymiar do 8 godzin,

- dyrektor szkoły liczącej powyżej 10 oddziałów, tygodniowy wymiar do 5 godzin,
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- wicedyrektor szkoły, tygodniowy wymiar do 7 godzin,

- dyrektor jednooddziałowego przedszkola czynnego 5 godzin dziennie, tygodniowy wymiar 

do 20 godzin.

P. Ciecierska M. Dodatkowo podkreślił, iż ustalony wymiar zajęć odnosi się również 

do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie dyrektora na podstawie art. 

39  ust.  7  ustawy  z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie  oświaty  (Dz.U.  z  2004,  Nr  256, 

poz.2572 z późn.zm.) z tym, że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym polecono nauczycielowi zastepstwo.

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXI/107/2012  w  sprawie  zasad 

udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć 

dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych,  których organem prowadzącym jest 

gmina  Platerów.  W  głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych.  „Za”  uchwałą  głosowało  12 

radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.p.11

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Platerów  do  realizacji  projektu 

systemowego  Nr  POKL.09.01.02-023/12  pt.  „Indywidualizacja  z  Gminą  Platerów” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiła komisji Kierownik 

GZEAS p. Ciecierska Małgorzata.

Gmina Platerów złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych 

wniosek  o  dofinansowanie  realizacji  projektu  pt.  "Indywidualizacja  z  Gminą  Platerów". 

Projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla 

uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Platerów. Projekt przeszedł 

pozytywnie  ocenę  merytoryczną.  Na  etapie  podpisywania  umowy  o  dofinansowanie 

konieczne jest  dołączenie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej  projekt do realizacji,  stąd 

wynika konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

 Wartość projektu i dofinansowania wynosi 119.989,00 zł (słownie : sto dziewiętnaście 

tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć zł 00/100).

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXI/108/2012  w  sprawie 

przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego Nr POKL.09.01.02-023/12 

pt.  „Indywidualizacja  z  Gminą  Platerów”  współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu 
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Społecznego. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. „Za” uchwałą głosowało 12 radnych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.p.12

Z projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zapoznał radę 

Wójt Gminy Platerów-Jerzy Garucki.

Wyjaśnił,  ze  przedstawiony  projekt  zakłada  podziału  Gminy  Platerów  na 

15 jednomandatowych okręgów wyborczych

Podział Gminy Platerów na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami 

tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z art. 417, 418 i 419 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz przy uwzględnieniu art. 13 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U.  

nr 21, poz. 113 ze zm.). W porównaniu do podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze w 

wyborach  samorządowych  2010  roku  w  przedstawionej  uchwale  uległy  zmianie  okręgi 

wyborcze, które z wielomandatowych przekształcono w jednomandatowe.

W  przedstawionym  podziale  Gminy  Platerów  na  okręgi  wyborcze  nie  naruszono 

reguły zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. W 23 sołectwach zamieszkuje 5193 

osoby.  Liczba  mandatów:  15,  tak  więc  liczba  przedstawicielstwa  wynosi  347  osób 

(5193:15=347).  Wójt  wyjaśnił,  iż  dołączona  do  uzasadnienia  tabela  przedstawia  podział 

mandatów wynikający z wyliczonego przedstawicielstwa.

Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały został przekazany Komisarzowi Wyborczemu  w 

Siedlcach celem akceptacji. W dniu 04.09.br., urząd gminy otrzymał pismo z informacja o 

akceptacji przedstawionego projektu.

Na koniec Wójt podkreślił, iż zgodnie z art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. 

Kodeks  wyborczy (Dz. U. Nr 21,  poz.  112 ze zm.),  na niniejszą uchwałę wyborcom,  w 

liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w 

Siedlcach, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXI/109/2012  w  sprawie 

podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 

radnych  wybieranych  w każdym  okręgu. W głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych.  „Za” 

uchwałą głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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Ad.p.13

Z projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Platerówka obwody głosowania i 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych zapoznał radnych 

Wójt Gminy Platerów, Jerzy Garucki.

Wyjaśnił, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 14 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) - 

Rada  Gminy,  działając  na  wniosek  Wójta  dokonuje  podziału  gminy  na  stałe  obwody 

głosowania, w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze. 

W  pierwszym  projekcie  uchwały,  który  dyskutowano  na  wspólnej  komisji  RG 

dokonano  podziału  gminy  na  obwody  wyborcze  z  zachowaniem  przepisów  Kodeksu 

wyborczego, przy czym w obwodzie Nr 1, nr 5 oraz nr 6 przepisy kodeksu wyborczego nie 

zostały zachowane. Omawiany projekt uchwały został przekazany Komisarzowi Wyborczemu 

w Siedlcach  celem akceptacji.  W dniu  04.09.br.,  urząd  gminy otrzymał  pismo w którym 

Komisarz Wyborczy uznał, że z obwodów glosowania, w których liczba mieszkańców jest 

mniejsza  niż  ustawowo  określona  liczba  -  co  najmniej  500  w  obwodzie  -  bez  zmian 

pozostawić można obwód nr 6, ponieważ w proponowanym podziale liczba mieszkańców w 

tym obwodzie nieznacznie odbiega od ustawowo określonej najniższej normy.  Jednakże w 

obwodach nr 1 i nr 5 liczby mieszkańców rażąco odbiegają od ustawowych norm i w związku 

z  tym  Komisarz  wskazał  ponowną  analizę  podziału  gminy  na  obwody  głosowania  i 

dostosowanie norm przedstawicielstwa w tych obwodach do ustawowo określonych wartości 

co też uczyniono na wspólnym posiedzeniu komisji RG. Komisarz wyborczy zaproponował 

następujące  możliwości:

- połączenie obwodu nr 1 (Lipno) z obwodem nr 2 (Platerów) – wówczas liczba mieszkańców 

wyniosłaby 1752 osoby,

- połączenie obwodu glosowania nr 5 (Czuchów-Pieńki) z obwodem nr 7 (Ostromęczyn) – 

wówczas liczba mieszkańców wyniosłaby 989 osób.

Wójt podkreślił, iż nie zgadza się z propozycją połączenia obwodów wyborczych jaką 

zaproponował Komisarz Wyborczy. Dlatego też na posiedzeniu wspólnym komisji RG w dn. 

12.09.2012r. zaproponował, by zachować określoną normę ustawową, należy do obwodu Nr 1 
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(w  Lipnie)  dołączyć  sołectwo  Nowodomki  i  Kisielew,  tworzące  jeden  okręg  wyborczy. 

Wówczas liczba osób przypadających na obwód zwiększyłaby się do 845 osób. Dodatkowo 

podkreślił, iż p. Trocewicz E. insp. ds. obsł.org. gm., zaproponowała komisji, by do obwodu 

wyborczego  nr  5  (Czuchów-Pieńki)  dołączyć  sołectwa  sąsiadujące  z  tą  miejscowością  – 

Zaborze i Myszkowice. Liczba osób po zmianie przypadających na obwód zwiększyłaby się 

do 562. Do przedstawionej propozycji także nie wniesiono uwag.

Wójt  wyjaśnił,  iż  komisja  wspólnie  zadecydowała,  że  zaproponowane  zmiany  należy 

wprowadzić do projektu uchwały i projekt w takiej wersji przedstawić na obradach sesji, co 

też zostało uczynione. Po wyjaśnieniach Wójta glosy w sprawie zabrali:

- p. Bobryk Z. – sołtys z Nowodomek, zauważył, że mieszkańcy Nowodomek nie zgodzą się na 

takie rozwiązanie sprawy, gdyż odległość do lokalu w Lipnie wynosi ok. 4km, natomiast do 

lokalu  w  Platerowie  tylko  800m.  Dodatkowo  Nowodomki  tworzą  wspólną  parafię  z 

sołectwem Platerów, co też jest  pewnym argumentem na pozostawienie Nowodomek przy 

lokalu wyborczym nr 2.

p.  Boruta  J.  –  sołtys  z  Zaborza,  także  zauważył,  że  miejscowość  Zaborze  nie  ma  nic 

wspólnego  z  Czuchowem.  Zaborze  od  zawsze  przynależało  do  lokalu  wyborczego  w 

Ruskowie  podkreślił,  ze  mieszkańcy  zapewne  będą  się  sprzeciwiać  co  do  nowej 

przynależności do obwodu wyborczego.

Wójt wyjaśnił, ze zgodnie z art. 12 § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks  wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.),  na niniejszą uchwałę jeżeli zostanie przyjeta przez radę, 

wyborcom,  w liczbie  co najmniej  15,  przysługuje  prawo wniesienia  skargi  do Komisarza 

Wyborczego  w  Siedlcach,  w  terminie  5  dni  od  daty  podania  uchwały  do  publicznej 

wiadomości.

Innych uwag nie wniesiono.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXI/110/2012  w  sprawie 

podziału Gminy Platerówka obwody głosowania i ustalenia  ich numerów, granic i  siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. „Za” uchwałą 

głosowało 10 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta.

Ad.p.14
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Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w  dniu  13  lipca  2012r.  na  XX 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi 

załącznik do protokółu).

Ad.p.15

Odpowiedzi na zapytani i interpelacje udzielił Wójt Gminy Platerów-Jerzy Garucki:

-  rów  odwadniający  przy  ul.  Krzywej  w  Platerowie  - Wójt  zauważył,  że  każda  wieś 

gospodaruje  funduszem  sołeckim,  z  którego  mogą  być  wykonywane  takie  czynności. 

Podkreślił, by poszczególne wsie nie czekały aż gmina poprawi im stan dróg tylko same w 

ramach funduszu sołeckiego to czyniły. Poinformował, że rów odwadniający przy tej ulicy 

zostanie wykonany na przełomie września - października br.

- sprawa lamp i podcięcia gałęzi drzew przy oświetleniu ulicznym,  Wójt poinformował, ze 

problem zgłosi do zakładu energetycznego.

Na koniec p. Szniawski M. – radny z Platerowa, podziękował Wójtowi za ustawienie znaku 

drogowego z oznaczeniem „Centrum Platerowa” przy drodze nr 19.

Skarbnik gminy wyjaśniała sołtysom kwestie dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2013. 

Przypomniała,  iż  termin  składania  wniosków  na  realizację  funduszu  upływa  z  dniem 

30 września br.

Ad.p.16

Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.

Przewodniczący obrad podziękował za przybycie na obrady sesji.

Obrady XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1150.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                               Wiceprzewodniczący RG
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E. Trocewicz Lucjan Iwaniuk
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