P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013
z obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 15 lutego 2013 roku
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1120
Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun – przewodniczący Rady Gminy.
Ustawowy skład rady – 15 radnych.
W obradach uczestniczyli :
1.
radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu (87%), nieobecni:
a) Iwaniuk Lucjan – radny z Hruszniewa
b) Kowalczyk Adam – radny z Mężenina
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. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Rady
Gminy w Platerowie z dnia 17 czerwca 2011r. Nr XI/48/2011 w sprawie opłaty za
świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzący jest Gmina
Platerów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach na
uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia 16 października 2008r. Nr XXIII/102/08 w sprawie
opłat za świadczenie prowadzonych przez Gminę Platerów przedszkoli publicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Platerów środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości z prawem własności budynku dworcowego od PKP S.A.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia
2012r. Nr XXV/135/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na
rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
13. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych za 2012r.

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

XXVI/137/2013 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w

2

XXVI/138/2013 w

3

XXVI/139/2013

Siedlcach na uchwałę Rady Gminy w Platerowie z
dnia 17 czerwca 2011r. Nr XI/48/2011 w sprawie
opłaty
za
świadczenia
udzielane
przez
przedszkola, dla których organem prowadzący jest
Gmina Platerów.
sprawie skargi Prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Siedlcach na uchwałę Rady Gminy
w Platerowie z dnia 16 października 2008r. Nr
XXIII/102/08 w sprawie opłat za świadczenie
prowadzonych przez Gminę Platerów przedszkoli
publicznych.
w

sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej na lata 2013-2023

Wójt Gminy
Platerów

Wójt Gminy
Platerów

Prognozy

Wójt Gminy
Platerów

4

XXVI/140/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku
2013.

Wójt Gminy
Platerów

5

XXVI/141/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w

Wójt Gminy
Platerów

budżecie Gminy Platerów środków stanowiących
fundusz sołecki
6

XXVI/142/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z
prawem własności budynku dworcowego od PKP
S.A.
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XXVI/143/2013 uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy w

Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. Nr
XXV/135/2012 w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie Gminy Platerów na rok 2013.
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XXVI/144/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Wójt Gminy
Platerów

Wójt Gminy
Platerów

Wójt Gminy
Platerów

Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Dariusz Kazun o godz. 10 05 otworzył obrady XXVI
zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie. Powitał wszystkich przybyłych na obrady sesji,
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gości zaproszonych a także przedstawicieli Urzędu Gminy w Platerowie oraz radnych i
sołtysów gminy Platerów.
Przewodniczący obrad poinformował wszystkich, że w związku z nieobecnością
przedstawicieli Izb Rolniczych pkt. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych za 2012r.
zostanie przedstawiony na najbliższej sesji.
Ad.p.2
Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono quorum.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Do porządku obrad
nie wniesiono uwag. Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. W głosowaniu
wzięło udział 13 radnych. „Za” przyjęciem porządku głosowało 13 radnych. Porządek obrad
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.3,15
p. Klimaszewski F. – radny z Kisielewa, zwrócił się z pytaniem do Wójta, jakie są
spodziewane efekty ustalonego podatku od środków transportowych. Czy można już ocenić w
jaki sposób ustalone stawki wpłynęły na budżet gminy?
Wójt – wyjaśnił, że w chwili obecnej na terenie gminy Platerów zarejestrowanych jest 76
składów, cały czas jest tendencja wzrostowa. Jest to pozytywny oddźwięk podjętej uchwały.
My jako gmina szukamy dochodów, a przedsiębiorcy szukają oszczędności, dlatego się
spotykamy.
Ad.p.4

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniał, że w dniu 18 stycznia 2013r. do Urzędu
Gminy wpłynęła skarga Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach na uchwałę Rady
Gminy w Platerowie z dnia 17 czerwca 2011r. Nr XI/48/2011 w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów.

3

Dodał, że zgodnie z przepisem art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Rada Gminy w Platerowie jest zobowiązana
przekazać skargę prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach właściwemu sądowi
administracyjnemu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni
od dnia jej wniesienia.
P. Ciecierska M. Kierownik GZEAS, wyjaśniała radnym bezzasadność wniesionej
skargi. Poinformowała radę, że podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały był art. 14 ust. 5
ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.) w brzmieniu cyt. „organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym
mowa w art. 6 ust.1 pkt 2.” Art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy brzmi cyt. „Przedszkolem publicznym
jest przedszkole które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie”.
Brzmienie art. 14 ust. 5 ustawy upoważniło radę gminy do ustalenia wysokości opłaty
za świadczenia udzielane przez przedszkola, co też Rada Gminy w Platerowie określiła w
przedmiotowej uchwale.
Zapis art. 14 ust. 5 ustawy nie obligował gminy do wykazania związku między
oferowanymi przez przedszkola publiczne usługami a ustaloną w uchwale wysokością
odpłatności za korzystanie z nich. Kryterium decydującym o możliwości pobierania opłat jest
czas pobytu dziecka w przedszkolu.
Opłata określona w uchwale dotyczy pobytu dziecka w przedszkolu w czasie
przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, to jest powyżej 5 godzin dziennie a przyjęta
stawka godzinowa w kwocie 1,50 zł nie pokrywa w pełni kosztów świadczeń udzielanych
przez przedszkole lecz jedynie stanowi symboliczną część kosztów rzeczywistych.
Zgodnie z wyrokiem sygn. I OSK 1581/12 NSA orzekł, że gmina może pobierać
opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w wymiarze przekraczającym 5 godzin
dziennie, bez względu na zakres realizowanych wówczas zajęć. Naczelny Sąd
Administracyjny uznał, że „Podstawowym kryterium decydującym o możliwości pobierania
opłat jest czas pobytu dziecka w przedszkolu.”
Wobec powyższych argumentów, wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały jest
bezzasadny.
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Przewodniczący wspólnych komisji p. Michalak L. zauważył, ze temat jest radnym
znany, gdyż szczegółowo został przez nich omówiony na komisji. Wobec powyższego
przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXVI/137/2013 w sprawie skargi
Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia 17
czerwca 2011r. Nr XI/48/2011 w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola,
dla których organem prowadzący jest Gmina Platerów. W głosowaniu wzięło udział
12 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.p.5
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że w dniu 31 stycznia 2013r. do
Urzędu Gminy wpłynęła kolejna skarga Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach na
uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia 16 października 2008r.. Nr XXIII/102/08 w
sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę platerów przedszkoli
publicznych..
Dodał, że zgodnie z przepisem art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Rada Gminy w Platerowie jest zobowiązana
przekazać skargę prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach właściwemu sądowi
administracyjnemu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni
od dnia jej wniesienia.
P. Ciecierska M. Kierownik GZEAS, wyjaśniała radnym bezzasadność wniesionej
skargi. Poinformowała radę, że przedmiotową uchwałę Rada Gminy w Platerowie podjęła
zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z
2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w brzmieniu cyt. „opłaty za świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy /…/ z uwzględnieniem art. 6 pkt 1,
który brzmi cyt. „przedszkolem publicznym jest przedszkole, które prowadzi bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy wychowania przedszkolnego”.
Brzmienie art. 14 ust. 5 ustawy nie obligowało rady gminy do konkretyzacji
świadczeń udzielanych przez przedszkole, a jedynie do ustalenia opłaty, co Rada Gminy w
Platerowie określiła w przedmiotowej uchwale.
Zgodnie z wyrokiem sygn. I OSK 1581/12 NSA orzekł, że gmina może pobierać
opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w wymiarze przekraczającym 5 godzin
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dziennie, bez względu na zakres realizowanych wówczas zajęć. Naczelny Sąd
Administracyjny uznał, że „Podstawowym kryterium decydującym o możliwości pobierania
opłat jest czas pobytu dziecka w przedszkolu.”
Wobec powyższych argumentów, wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały jest
bezzasadny.
Po wyjaśnieniach p. Ciecierskiej M. przewodniczący wspólnych komisji p. Michalak
L. zauważył, że także temat tej skargi jest radnym znany, gdyż szczegółowo został przez nich
omówiony na komisji. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXVI/138/2013 w sprawie skargi
Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia
16 października 2008r. Nr XXIII/102/08 w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych
przez Gminę Platerów przedszkoli publicznych..
W głosowaniu wzięło udział

12 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało

12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.6
Z projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2013-2023 zapoznała radnych Skarbnik Gminy Platerów p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła,
że w związku z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerowo w roku
2013, dokonywana jest zmiana WPF.
Dokonuje się aktualizacji zaplanowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych roku
2013. Plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 49 810 zł, w tym:
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 49 810 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 536 ł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 46 274 zł.
Zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji celowych oraz w są wynikiem przesunięć w planie
wydatków bieżących i majątkowych. Do realizacji wydatków majątkowych wprowadzono:
- zakup pieca CO za kwotę 7 800 zł,
- wykonanie instalacji grzewczej w Sali GOK za kwotę 30 000 zł
Zmian w zakresie wykazu przedsięwzięć dotyczy wydłużenia realizacji na lata 2013-2024
następujących zadań:
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- rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału woj. Mazowieckiego (projekt EA) 2010/2014 wartość
zadania na rok 2013 – 6 793 zł,
- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) 2010/2014 – wartość zadania na rok
2013 – 1 681 zł.
Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXVI/139/2013 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023.
W głosowaniu wzięło udział

12 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało

12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.7
Z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2013 zapoznała
komisje Skarbnik Gminy p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, że plan dochodów i wydatków
ulega zwiększeniu o kwotę 49 810 zł, w tym:
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 49 810 zł, z przeznaczeniem na projekty
informatyczne oraz wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych kierowców do OSP.
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 536 ł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 46 274 zł.
Zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji celowych oraz w są wynikiem przesunięć w planie
wydatków bieżących i majątkowych. Do realizacji wydatków majątkowych wprowadzono:
- zakup pieca CO za kwotę 7 800 zł,
- wykonanie instalacji grzewczej w Sali GOK za kwotę 30 000 zł
Zmian w zakresie wykazu przedsięwzięć dotyczy wydłużenia realizacji na lata 2013-2024
następujących zadań:
- rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału woj. Mazowieckiego (projekt EA) 2010/2014 wartość
zadania na rok 2013 – 6 793 zł,
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- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) 2010/2014 – wartość zadania na rok
2013 – 1 681 zł.
Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXVI/140/2013 w sprawie zmian
w budżecie gminy Platerów w roku 2013.
W głosowaniu wzięło udział

12 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało

12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.8
Z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących

fundusz sołecki, zapoznała radnych Skarbnik gminy.

Wyjaśniła, jak wygląda proces realizacji funduszu soleckiego, oraz jakie procedury należy
zachować by móc ten fundusz otrzymać.
Po wyjaśnieniach Skarbnik przystąpiono do dyskusji. Przewodniczący obrad
zauważył, że zarówno radni jak i sołtysi są za przyjęciem funduszu sołeckiego.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXVI/141/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
sołecki. W głosowaniu wzięło udział

fundusz

12 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało

12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.9
Z projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości z prawem własności budynku dworcowego od PKP S.A.,
zapoznał radnych Wójt Gminy. Wyjaśnił, że do Urzędu Gminy w Platerowie wpłynęło pismo
z Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie dające możliwość gminie
przejęcia nieodpłatnie nieruchomości położonej w Platerowie oznaczonej numerem
geodezyjnym jako działka 515/18 wraz z usytuowanym na niej budynkiem dworca
kolejowego. Z pisma wynika, ze PKP S.A. posada prawo użytkowania wieczystego w/w
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nieruchomości oraz prawo własności budynku dworcowego i takie prawa chce przekazać
nieodpłatnie na rzecz Gminy.
Dodatkowo Wójt poinformował, że według planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Platerów przyjętego uchwałą Nr XI/51/03 Rady Gminy w Platerowie z
dnia 29 października 2003r., działka położona na terenie gminy Platerów, w Obrębie
Platerów, oznacza w ewidencji gruntów Nr 515/8 położona jest na terenach oznaczonych na
rysunku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego – symbolem 55KK z
przeznaczeniem pod tereny kolejowe.
Po wyjaśnieniach przystąpiono do dyskusji:
p. Kinowski K. – radny z Chłopkowa, zauważył, ze kolej chce się pozbyć podatku i kłopotu w
postaci zabezpieczenie budynek przed dalszym niszczeniem dlatego wystąpiono do gminy z
takim pismem. Po ewentualnym przejęciu budynku gmina będzie musiała przeprowadzić w
nim chociaż podstawowy remont, na co nas w tej chwili nie stać. Dodatkowo nikt z osób
fizycznych go nie weźmie, a budynek jak będzie stał to nadal będzie popadał w większą ruinę.
p. Kazun D. – radny z Platerowa, zauważył, że też ma mieszane uczucia w tej kwestii,
niemniej jednak zaproponował by rada „zrobiła pierwszy krok” i podjęła proponowany
projekt uchwały.
p. Kinowski K. – radny z Chłopkowa, dodał, że uważa że do przejęcia budynku gmina będzie
mogła przystąpić w innym czasie, zaproponował by nie podejmować jeszcze uchwały w tej
sprawie.
Wójt – wyjaśnił, ze do tej pory nie było woli ze strony zarządu PKP, gdy uząd był
zainteresowany budynkiem dworca. Teraz jest taka wola, wiec dobrze było by z niej
skorzystać. Dodatkowo gmina jest na etapie zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy i jest to dobry moment na naniesienie tych zmian , żeby budynek mógł
służyć do innych celów niż obecnie.
p. Baranow W. – radny z Platerowa, zauważył, że gmina może wykorzystać budynek na kilka
sposobów np. przenieść ośrodek zdrowia by w obecnym ośrodku utworzyć mieszkania
socjalne. Budynek może także posłużyć do celów GOK-u.
p. Klimaszewski F. – radny z Kisielewa, zapytał jakie koszty na obecną chwilę musiała by
ponieść gmina, celem elementarnego zabezpieczenia budynku przed dalszym niszczeniem?
Wójt –wyjaśnił, że koszty wyniosły by ok. 10 tyś zł.
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, dodała, ze jej zdaniem gmina powinna zastanowić się nad
przejęciem budynku. Przytoczyła przykład przejętego na własność budynku obecnie po byłym
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ośrodku zdrowia w Ruskowie, który gmina także otrzymała na własność, a w chwili obecnej
nie ma środków na zabezpieczenie przeciekającego dachu na tym budynku.
p. Bartoszuk T. – radny z Ostromęczyna, zauważył, ze w chwili obecnej gmina nie posiada
trwałego majątku, który można by wykorzystać w najbliższym czasie na konkretny cel.
p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zaznaczył, że jest to budynek położony w centrum
Platerowa, który w najbliższym czasie jak tylko fundusze na to pozwolą można efektywnie
zagospodarować.
Wójt – zaproponował by rada wyraził zgodę na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, przy czym dodał, że gmina w tej chwili niczym nie ryzykuje.
Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
Nr XXVI/142/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości z prawem własności budynku dworcowego od PKP S.A.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 8
radnych, 2 radnych głosowało „przeciwko”, także 2 radnych „wstrzymało się” od głosu..
Uchwała została podjęta.

Ad.p.10
Z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Platerowie z dnia 28
grudnia 2012r Nr XXV/135/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Gminy Platerów na rok 2013 zapoznał radnych Wójt Gminy Platerów.
Wyjaśniał, że w załączniku do uchwały Nr XXV/135/2012 Rady Gminy Platerów z
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Gminy Platerów na rok 2013 – w punkcie III dodaje się podpunkt 4 w brzmieniu:
„Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez (w tym zawodów sportowych) dla dzieci
i młodzieży, wspierających aktywne i zdrowe spędzanie czasu wolnego.”
Do przedstawionych zmian nie wprowadzono uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXVI/143/2013 w sprawie
zmiany uchwały Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r Nr XXV/135/2012 w
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
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Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2013 zapoznał radnych Wójt
Gminy Platerów.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 12
radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad.p.11
Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Kazun poinformował radnych, że w dniu 14
stycznia br. radny z okręgu wyborczego nr 8 w Lipnie, p. Chwedorczuk Roman złożył do
Przewodniczącego Rady Gminy Platerów rezygnację z pełnienia funkcji radnego Rady
Gminy Platerów. W związku z powyższym zgodnie z art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w
związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. przepisy wprowadzające ustawę
Kodeks Wyborczy, Rada Gminy w formie uchwały stwierdza wygaśniecie mandatu radnego.
Po wyjaśnieniach uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXVI/144/2013 w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 11
radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Gminy warz z Wójtem podziękowali p. Chwedorczuk R. wręczając mu
drobny upominek, za jego wieloletnią pracę na rzecz społeczności wsi Lipno.
p. Chwedorczuk Roman – podziękował za współpracę radnym i Wójtowi, życząc wszystkim
lepszego budżetu gminy na przyszłe lata by mogli realizować swoje marzenia w okręgach
które reprezentują.
Ad.p.12
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego przedstawiła Komisji P. Ciecierska M. – Kierownik GZEAS. (sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu).
Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono uwag.
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Ad.p.13
W związku z nieobecnością przedstawicieli izb Rolniczych punkt Sprawozdanie z
działalności Izb Rolniczych za 2012r nie został omówiony.
Ad.p.14
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 28 grudnia 2012 r. na XXV
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy Platerów – Jerzy Garucki (materiał
stanowi załącznik do protokołu).
Ad.p.16
Na koniec Przewodniczący obrad poinformował radnych, że z dniem 30 kwietnia
upływa termin składania oświadczeń majątkowych.
Następnie przedstawił sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Rady Społecznej
Szpitala w Łosicach. Poinformował, że są poważne plany rozbudowy szpitala o cztery
kondygnacje o: aptekę, rozbudowa oddziału rehabilitacji o 20 łóżek, kardiologii o 10 łóżek i
neurologii o 5 łóżek. W łączniku planowane jest wyszczególnienie 10 łóżek ortopedii i 10
łóżek ginekologii. Nakład rozbudowy szpitala zaplanowano na 9 mln zł. Inwestycja
rozpocznie się gdy powiat otrzyma środki finansowe z funduszu norweskiego.
Dodatkowo przewodniczący poinformował radnych, że na bieżący rok fundusz zmniejszył
kontrakt ze szpitalem o kwotę 1 mln zł.
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Protokół został przyjęty.
Obrady XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1120.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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