
P R O T O K Ó Ł   Nr XXVII/2013

z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 15 marca 2013 roku

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1125

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) Bartoszuk Tomasz – radny z Ostromęczyna Kol. 
b) Raczuk Daniel – radny z Puczyc
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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2013.

6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

7.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja 

o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9. Zamknięcie obrad.



Podjęte uchwały :

L.p. Numer uchwały Treść uchwały wnioskodawca

1 XXVII/145/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2013-2023

Wójt Gminy 
Platerów

2 XXVII/146/2013 w sprawie zmian w budżecie  gminy Platerów w 
roku 2013

Wójt Gminy 
Platerów

3 XXVII/147/2013 w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej na lata 2013-2023

Wójt Gminy 
Platerów

Ad.p.1

Przewodniczący  obrad  P.  Dariusz  Kazun  o  godz.  1005  otworzył  obrady  XXVII 

nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Platerowie.  Powitał  wszystkich przybyłych na obrady 

sesji radnych i przedstawicieli Urzędu Gminy w Platerowie.

Następnie  Przewodniczący  obrad  wyjaśnił  zebranym  powód  zwołania  sesji 

nadzwyczajnej. 

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 12 radnych. „Za” przyjęciem porządku głosowało 12 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.3,8

Interpelacje i zapytania radnych:

p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, zapytał o możliwość zmiany wysokości diet sołtysów a 

także radnych. Zaproponował by stawki obecnie obowiązujące podnieść chociaż o 20 zł?
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p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zauważył, ze problem nie tylko tkwi w wysokości diet za  

udział  w  sesji,  ale  także  odnosi  się  do  pierwszej  raty  podatku.  Sołtys  jest  zobowiązany 

dostarczyć  nakazy podatkowe dla  każdego  podatnika  z  osoba,  wpływ  z  tego  podatku  do 

sołtysa jest znikomy, wynosi ok. 20% i nie stanowi rekompensaty finansowej za zadania które 

wykonuje, co jest dla każdego sołtysa bardzo krzywdzące.

p. Kazun D. – radny z Platerowa, zaproponował by Skarbnik w budżecie gminy zorientowała 

się do czasu kolejnej komisji czy jest szansa na nieznaczne podniesienie wysokości diet dla 

sołtysów, czy też rady?

p. Michalak L. – radny z Myszkowic, zwrócił się z pytaniem, czy będą środki na dokończenie 

remontu świetlicy we wsi Myszkowice. Dodatkowo poinformował Wójta, ze nadal nie zostały 

poprawione usterki, które zapisano w trakcie odbioru Sali w protokole powykonawczym.

Wójt – wyjaśnił, że w chwili obecnej urząd zalega ze spłatą dla firmy wykonującej remont tej 

świetlicy. Ustalono, że po spłaceniu należnych zobowiązań, firma poprawi wykryte usterki.

p.  Lewczuk A.  – radny z Hruszewa,  po raz kolejny przypomniał  Wójtowi  o złym stanie 

pomnika znajdującego się przy budynku szkoły w Ruskowie.

Wójt  –  wyjaśnił,  że  sprawę  tę  konsultował  w  Urzędzie  Marszałkowskim  z  p.  Janiną 

Orzełowską.  Uzyskał  informację,  że  na  chwilę  obecną  urząd  nie  posiada  środków 

finansowych na renowacje pomnika.

p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa wraz z p. i. Warczyk – radna z Ruskowa , zwrócili się po 

raz  kolejny  do  Wójta  z  pytaniem,  czy  gmina  posiada  wolne  mieszkanie  socjalne,  celem 

wynajęcia go p. Michałowi Żurawskiemu, który obecnie mieszka w mieszkaniu socjalnym w 

budynku byłego przedszkola w Platerowie.  Wyjaśnili,  ze  mieszkanie  wynajmowane przez 

p. Michała nie nadaje się nadal do normalnej egzystencji z uwagi na chociażby awaryjny piec 

którym nie pozwala na ogrzanie mieszkania zimą. Dodatkowo występuje konflikt pomiędzy 

p. Michałem i drugim najemcą budynku p. Jaciuk M., która twierdzi, że piec grzewczy w 

mieszkaniu p. Michała powoduje zadymienie jej mieszkania.  P. Michał zdaniem radnych i 

mieszkańców uchodzi za poczciwą, grzeczna osobę której warto pomóc.

P. Lewczuk A. zapytał Wójta czy istnieje możliwość przeniesienia p. Żurawskiego do lokalu 

gminnego znajdującego się w budynku po byłym ośrodku zdrowia w Ruskowie. 

Wójt  – po przeprowadzeniu konsultacji  z  pracownikiem urzędu odpowiedzialnym za stan 

lokali socjalnych, stwierdził, że taka możliwość istnieje i poprosił by p. Żurawski zgłosił się 

do Urzędu Gminy w Platerowie celem sporządzenia stosownych dokumentów w tej sprawie.

Innych pytań nie wniesiono.
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Ad.p.4

Z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  prognozy Finansowej na lata 

2013-2023 zapoznała radnych Skarbnik Gminy platerów p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, 

ze  w związku z rozporządzeniem ministra  finansów z dnia 10 stycznia  2013r.  w sprawie 

wieloletniej  prognozy  finansowej  jednostki  samorządu  terytorialnego  i  w  związku  z 

projektem Uchwały Rady Gminy Platerów Nr XXVII/146/2013 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2013 dokonuje się zmiany Wieloletniej  prognozy Finansowej na lata  2013-

2023.

W omawianym projekcie dokonuje się aktualizacji zaplanowanych kwot dochodów i 

wydatków budżetowych roku 2013, zgodnie ze zmianami  w budżecie.  Ulega zwiększeniu 

plan dochodów i wydatków, w tym:

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 269 211 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 119 211 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji celowych, wprowadzenia ostatecznej kwoty 

subwencji  ogólnej  oraz  zwiększenia  planu  dochodów  z  tytułu  podatków  od  środków 

transportowych.

W wyniku zmian o których mowa w pkt 1 zwiększono kwotę nadwyżki budżetowej o 

150 000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku uległym.

Ponadto dostosowano się do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 

2013r.  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej,  prezentując  dane  zgodne  z 

obowiązującym wzorem. 

Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący 

obrad odczytał projekt uchwały nr XXVII/145/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  na  lata  2013-2023.  W  głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych.  „Za”  uchwałą 

głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.5

Z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Platerów w roku  2013, 

zapoznała  radnych  Skarbnik  Gminy  Platerów  p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że  w 
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omawianym projekcie dokonuje się aktualizacji zaplanowanych kwot dochodów i wydatków 

budżetowych roku 2013. Ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków, w tym:

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 269 211 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 119 211 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji celowych, wprowadzenia ostatecznej kwoty 

subwencji  ogólnej  oraz  zwiększenia  planu  dochodów  z  tytułu  podatków  od  środków 

transportowych.

W wyniku zmian o których mowa w pkt 1 zwiększono kwotę nadwyżki budżetowej o 

150 000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku uległym.

Ponadto dostosowano się do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 

2013r.  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej,  prezentując  dane  zgodne  z 

obowiązującym wzorem. 

Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący 

obrad  odczytał  projekt  uchwały nr  XXVII/146/2013 w sprawie  zmian  w budżecie  gminy 

Platerów w roku 2013. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. „Za” uchwałą głosowało 12 

radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.6

Z  projektem  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości  oraz 

warunki i trybu jej składają za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapoznał radnych 

Wójt Gminy Platerów - Jerzy Garucki. Wyjaśnił, że w przyjętej uchwale o Nr XXV/130/2012 

z  dnia  28  grudnia  2012r.,  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w treści  formularza  będącego 

załącznikiem do uchwały zauważyła, ze w punkcie G wzoru formularza znalazł się zapis o 

treści "Oświadczenie i podpis składającego/osoby reprezentującej składającego Uprzedzony/a 

o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze 

mnie dane są zgodne z prawdą." 

RIO powołując się na wyroki WSA zarzuciła radzie gminy rażące naruszenie prawa 

materialnego, to jest art. 6 ust. 13 u.p.o.l., polegające na nałożeniu na podatników obowiązku 

składania oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności określonej w art. 233 

Kodeksu karnego bez umocowania prawnego i podstawy ustawowej.

Dodatkowo zgodnie z ostatnią zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie projektu uchwały określa warunki i tryb składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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Po wyjaśnieniach Wójta, uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXVII/147/2012  w  sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez  właścicieli  nieruchomości  oraz  warunki  i  trybu  jej  składają  za  pomocą  środków 

komunikacji elektronicznej. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, „za” uchwałą głosowało 

12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.7

Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w  dniu  15  lutego  2013  r.  na  XXVI 

zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy Platerów – Jerzy Garucki (materiał 

stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.p.9

Na koniec Przewodniczący obrad poinformował po raz kolejny radnych, że z dniem 30 

kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych.

Do  wyłożonego  protokółu  z  poprzedniego  posiedzenia  sesji  uwag  nie  wniesiono. 

Protokół został przyjęty.

Obrady  XXVII  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  w  Platerowie  zamknięto 

o godz. 1125.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                                                                     Przewodniczący RG

E. Trocewicz                                                                                                                           Dariusz Kazun
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