P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2012
z obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 28 listopada 2012 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie
w godz. 905–1140
Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun – przewodniczący Rady Gminy.
Ustawowy skład rady – 15 radnych.
W obradach uczestniczyli :
1.
2.

radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu ( 100% ),
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 2012-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę
Platerów.
7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Platerów
oraz zwolnień w tym podatku.
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

XXIII/118/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012-2023

Wójt Gminy Platerów

2

XXIII/119/2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Wójt Gminy Platerów

3

XXIII/120/2012

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
przez Gminę Platerów.

Wójt Gminy Platerów

4

XXIII/121/2012

W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
wysokości
stawek
podatku
od
środków
transportowych na rok 2013 obowiązujących na
terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym
podatku.

Wójt Gminy Platerów

1

Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Kazun Dariusz o godz. 905 otworzył obrady XXIII
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie. Powitał wszystkich przybyłych na obrady
sesji, następnie poinformował radnych o celu zwołana sesji nadzwyczajnej.
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 głosowało 14 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. Kazun D. – przewodniczący Rady Gminy, poprosił by sołtysi oraz radni organizowali na
terenie poszczególnych wsi zebrania wiejskie w celu uświadomienia mieszkańcom gminy
zmian jakie wprowadza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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p. Raczuk D. – radny z Puczyc, poinformował Wójta, że w miejscowości Puczyce od
przystanku w stronę rzeki Toczna, nie zostały naprawione drogi, które uległy zniszczeniu w
trakcie prowadzonych badań geologicznych w tej miejscowości. Poprosił o interwencje w tej
sprawie.
Wójt – wyjaśnił, że skontaktuje się z firmą która jest odpowiedzialna za naprawienie
wyrządzonych szkód.
p. Michalak L. – radny z Myszkowic, poinformował, że nadal nie zostały dokończone prace
wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej w Myszkowicach.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, zaproponował, by urząd powołał komisję w celu
sprawdzenia stanu chodnika w miejscowości Hruszniew, ponieważ kończy się okres
gwarancyjny tej inwestycji.
p. Bartoszuk T. – radny z Ostromęczyna poinformował radnych, że w trakcie pożaru jaki
wystąpił w miejscowości Ostromęczyn okazało się, że w całej wsi jest sprawny tylko jeden
hydrant. Sytuacja ta oburzył mieszkańców wsi, tym bardzie, że była niejednokrotnie
zgłaszane interpelacje w tej sprawie na sesji. Dopiero po tym wydarzeniu został dokonany
przegląd hydrantów.
Wójt – wyjaśnił, że sytuacja taka miała miejsce, a kwestie niesprawnych hydrantów zostały
już rozwiązane. Dodatkowo poinformował o niemiłym incydencie jaki miał miejsce podczas
pożaru. Oznajmił, że w trakcie gaszenia stodoły przyjechał dzierżawca tego budynku, który
nie raczył pomóc strażakom przy porządkowaniu dogaszającej słomy. Z ust dzierżawcy
ochotnicy straży usłyszeli cyt.” Że od tego tu są, a on ciągnikiem za 200 tyś. nie zamierza
wyciągać słomy”.
p. Klimaszewski F. – radny z Kisielewa zauważył, że nie w każdej miejscowości są tacy
ludzie. Podał przykład pożaru lasu w miejscowości Rusków, gdzie w akcji gaśniczej
uczestniczyli chętnie mieszkańcy Ruskowa i Zaborza.
p. Kinowski K. – radny z Chłopkowa – po raz kolejny odniósł się do informacji z kontroli
podatkowej. Poinformował radnych, że otrzymał pismo, interpretację prawnika gminy
– wyjaśnienie w danej sprawie, z którego wynika, że stanowisko pracownika ds. wymiaru i
podatku w zakresie przedstawionej radnym informacji było właściwe. Dodał, że nadal nie
zgadza się z interpretacją przepisów, a cytuję: „To, ze radca prawny podpisał to pismo, wcale
nie musi oznaczać, że faktycznie tak jest”.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniewa, dodał, że rozsądnym wyjściem z tej sytuacji byłoby
złożenie deklaracji przez członków Komisji Rewizyjnej o zachowaniu tajemnicy służbowej.
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Innych pytań nie wniesiono.
Ad.p.4
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2012-2023 przedstawiła Skarbnik gminy p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, że
w związku z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012, dokonuje
się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023. Dokonuje się aktualizacji
zaplanowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych roku 2012, zgodnie ze zmianami w
budżecie. Ulega zmniejszeniu plan dochodów o kwotę 79.036zł, a plan wydatków
zwiększeniu o kwotę 143.161 zł. W wyniku w/w zmian zmniejsza się kwota planowanej
nadwyżki budżetowej , a zwiększa się plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o
kwotę 222.197 zł.
Zmniejszenie planu dochodów jest wynikiem przeprowadzonej analizy mającej na
celu urealnienie zaplanowanych wartości po stronie dochodów.
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXIII/118/2012 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023. W głosowaniu wzięło udział 14
radnych. „Za” uchwałą głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała
została przyjęta.
Ad.p.5
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2012,
przedstawiła

Skarbnik

gminy

Platerów,

p.

Bożena

Bartoszewska.

Wyjaśniła,

że

przedstawiony projekt zawiera zmiany w zakresie zaplanowanych kwot dochodów
i wydatków budżetowych roku 2012.
Dokonuje się aktualizacji zaplanowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych roku
2012, zgodnie ze zmianami w budżecie. Ulega zmniejszeniu plan dochodów o kwotę
79.036zł, a plan wydatków zwiększeniu o kwotę 143.161 zł. W wyniku w/w zmian zmniejsza
się kwota planowanej nadwyżki budżetowej , a zwiększa się plan przychodów z tytułu
zaciągniętych kredytów o kwotę 222.197 zł.
Zmniejszenie planu dochodów jest wynikiem przeprowadzonej analizy mającej na
celu urealnienie zaplanowanych wartości po stronie dochodów.
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.

4

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXIII/119/2012 w sprawie zmian
w budżecie gminy w roku 2012. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” uchwałą
głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została przyjęta.
Ad.p.6
Z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę
Platerów, zapoznała komisję Skarbnik Gminy p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniał, że gmina
planowana wysokość kredytu to kwota 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w
banku wybranym przez Wójta Gminy Platerów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
p. Kinowski K. - radny z Chłopkowa, zauważył, że zgodnie z informacjami jakie rada
otrzymywała na poprzednich posiedzeniach, gmina w roku 2013 miała być już „na dobrej
drodze finansowej”. W tej chwili widać, że sytuacja nie wygląda tak jak miała wyglądać,
zadłużenie wzrasta, dlatego też należało by się głęboko zastanowić, czy gminę będzie stać na
spłatę kolejnego kredytu.
Skarbnik – wyjaśniał, że budżet z roku na rok staje się coraz bardziej napięty, gdzie rok 2011
był okresem krytycznym. W roku bieżącym gdyby gmina otrzymała dotacje zaplanowaną
w związku z zakończeniem inwestycji sali w Lipnie, też nie było by potrzeby zwiększania
kredytu. Skarbnik wyjaśniał, że projekt uchwały jest napisany ostrożnie w którym mówi się o
wysokości kredytu do 450.000 zł który zostanie zaciągnięty w takiej wysokości w jakiej
będzie potrzebny, tak by „zacerować” obecną dziurę budżetową.
Innych pytań nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXIII/120/2012 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Platerów. W głosowaniu wzięło udział
14 radnych. „Za” uchwałą głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała
została przyjęta.
Ad.p.7
Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy
Platerów oraz zwolnień w tym podatku, przedstawił radnym Wójt Gminy Platerów, Jerzy
Garucki. Wyjaśnił, że w związku z możliwością pozyskania nowych przewoźników na
5

terenie Gminy Platerów, obniża się stawkę podatku od środków transportowych ciągników
siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 i nie więcej niż 40 ton
oraz od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Szacuje się, że w momencie pozyskania
nowych przewoźników nawet po obniżeniu podatków, dochód gminy ulegnie znacznemu
zwiększeniu.
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXIII/121/2012 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
Ad.p.8
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 30 października 2012r. na XXII
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).

Ad.p.9
Odpowiedzi na zapytani i interpelacje zostały udzielone przez Wójta Gminy Platerów
w pkt. 3
Dodatkowo, p. Lewczuk A., radny z Hruszewa, po raz kolejny poinformował, że firma
która budowała drogę leśną Zaborów-Laskowice przemieszczając się naszymi gminnymi
drogami dokonała zniszczeń tych dróg, dodatkowo także uległ zniszczeniu przepust. Poprosił
o interwencję w tej sprawie. Zaproponował by wymusić na firmie pisemną deklarację w
sprawie zobowiązania do naprawienia wyrządzonych szkód, ze wskazaniem konkretnego
terminu tych napraw.
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Wójt – wyjaśnił, że kontaktował się w tej sprawie z Prezesem firmy. Dostał ustną deklaracje,
że szkody zostaną naprawione. Prezes firmy zlecił tę sprawę dla p. Wojtczuka z Łosic, który
miał dziś bądź jutro naprawić zniszczenia.
p. Lewczuk A.- podkreślił, że najważniejszą kwestią jest naprawa przepustu, samo nasypanie
żwiru na drogę sprawy nie załatwi. Zaproponował by gmina sporządziła umowę pisemną w
której zostanie wskazany ostateczny termin naprawy drogi i przepustu.
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, złożyła podziękowanie od pracowników pieczarkarni w
Ruskowie, za włączenie porannego oświetlenia wsi.
p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zapytał, czy są szanse na pozyskanie środków na remont
pomnika w Ruskowie.
Wójt – wyjaśnił, że jeszcze tej kwestii nie dyskutował, ale pamięta o niej.

Ad.p.10
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący obrad podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1045.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Kazun Dariusz
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