
P R O T O K Ó Ł   Nr XXX/2013

z obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 21 czerwca 2013 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie
w godz. 1005–1220

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun – przewodniczący Rady Gminy.

Ustawowy skład rady – 15 radnych.

W obradach uczestniczyli :

1. Radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu ( 100% ),
2. Wójt Gminy Platerów - Jerzy Garucki

      3.   Skarbnik gminy – Bożena Bartoszewska

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 w roku 2013.

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

wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8. Zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały :

L.p. Numer uchwały Treść uchwały wnioskodawca

1 XXX/156/2013

w      
     w   sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  

Finansowej na lata 2013-2023. Wójt Gminy Platerów

2 XXX/157/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku  
2013. 

Wójt Gminy Platerów



Ad.p.1

Przewodniczący  obrad  P.  Kazun  Dariusz  o  godz.  1005  otworzył  obrady  XXX 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie.

Powitał  przybyłych  na  obrady sesji  radnych  oraz  przedstawicieli  urzędu.  Wyjaśnił 
powód zwołania 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 
15 radnych. „Za” przyjęciem porządku głosowano jednogłośnie.
Porządek został przyjęty do realizacji.

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, 7

Interpelacje i zapytania radnych:

p.  Baranow  W.  –  radny  z  Platerowa,  zapytał  jak  przedstawia  się  sprawa  odwodnienia 
ul. Dubianka w miejscowości Platerów.
Wójt -  wyjaśnił,  że  sprawa  została  zgłoszona  do  zarządu  dróg  powiatowych.  Zarząd 
zobowiązał się wykonać dwa przepusty przy tej ulicy.
p. Baranow W. – radny z Platerowa, ponowił pytanie w sprawie remontu dróg polnych w 
miejscowości Platerów, szczególnie łączących „19” z tzw. paskiem? Poprosił o równiarkę na 
te drogi.
Wójt – wyjaśnił, że remont tych dróg zależny jest od zaplanowanego funduszu sołeckiego na 
rok bieżący. Jeżeli we wniosku ten remont został uwzględniony to środki finansowe na te cel 
zostaną przeznaczone. 
p. Musiejczuk J. – radny z Falatycz, zapytał czy jest już znany termin remontu świetlicy w 
miejscowości Falatycze? Dodatkowo przypomniał o remoncie drogi w Falatyczach.
Wójt  –  wyjaśnił,  że  termin  remontu  świetlicy   jeszcze  nie  został  ustalony.  Dodatkowo 
poinformował, że  remont drogi w miejscowości Falatycze zostanie przeprowadzony przez 
zarząd dróg powiatowych o czym zarząd zostanie poinformowany.
p. Warczyk i. – radna z Ruskowa, ponowiła prośbę o pozyskanie środków finansowych na 
odnowienie pomnika przy Kościele w Ruskowie.
 Wójt – wyjaśnił,  że temat  ten dyskutował  z p. E.  Orzełowską. W chwili  obecnej nie ma 
możliwości pozyskania środków finansowych na to zadanie. 
p. Lewczuk A.  – radny z Hruszewa,  powrócił  do sprawy p.  Żurawskiego,  wynajmującego 
mieszkanie w budynku byłego przedszkola w miejscowości Rusków.
Wójt – wyjaśnił, że wynajmowane przez p. Żurawskiego mieszkanie mieści się w budynku 
który  jest  własnością  wspólnoty  wsi,  dlatego  też  gmina  nie  ma  obowiązku,  a  nawet 
możliwości  przeprowadzania  w nim remontów.   Dodatkowo Wójt  poinformował,  że były 
prowadzone rozmowy z tym panem i gmina zaproponowała mu mieszkanie w budynku po 
byłym ośrodku zdrowia w Ruskowie. Dodał, że tę sprawę prowadzi p. Prażmo Sz. insp. ds. 
gospodarki komunalnej. 
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p. Bartoszuk T. – radny z Ostromęczyna,  poprosił  by Wójt zwrócił  uwagę drogowcom by 
dokładniej wykaszali przydrożne rowy zwłaszcza w okolicach krzyżówek i zakrętów. Trawa 
w tych miejscach szczególnie ogranicza widoczność.
p.  Kowalczyk  A.  –  radny  z  Mężenin,  poinformował,  ze  właściciele  pól  położonych  w 
miejscowości Rusków, przy drodze z Ruskowa w kierunku Mężenina, coraz bardziej worują 
się w drogę, powodując jej znaczne zmniejszenie. Poprosił o interwencję w tej sprawie.
p. Szaniawski M. – radny z Platerowa, ponowił prośbę podniesienia stawki diet za udział w 
sesji sołtysom z terenu Gminy Platerów.

Na koniec poruszono temat odpadów komunalnych w związku z nowymi zasadami 
gospodarki  komunalnej  które  zaczną  obowiązywać  od dnia  1 lipca  br.  Wójt  wyjaśnił,  że 
przetarg  na  odbiór  odpadów  komunalnych  z  gminy  Platerów  wygrała  firma  Kom-Gaz  z 
siedzibą  w  Łosicach.  Z  firma  gmina  podpisze  umowę  w dniu  26  czerwca.  Specyfikacja 
przetargowa określała  warunki  i  przedmiot  zamówienia  oraz  sposób prowadzenia  odbioru 
selektywnej zbiorki odpadów komunalnych na terenie gminy.
Szczegółowa informacja o sposobie segregacji śmieci zostanie przekazana radnym i sołtysom 
celem poinformowania każdego mieszkańca danego sołectwa z osobna. 

Skarbnik gminy poinformowała,  że w chwili  obecnej do Urzędu gminy zostało złożonych 
70% deklaracji tzw. „śmieciowych”, czyli deklaracje wpłynęły od 965 gospodarstw. W tym 
886  gospodarstw  deklaruje  prowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, 
pozostałe 79 gospodarstw zbiórkę niesegregowaną. Dokonując analizy złożonych deklaracji 
widzimy,  że  obsługa  gospodarki  komunalnej  nie  zostanie  całkowicie  sfinansowana  przez 
mieszkańców  gminy.  Z  przeprowadzonych  kalkulacji  wynika,  że  w  I  półroczu  gmina  z 
własnych  środków  będzie  zmuszona  dołożyć  ok.  40 000  zł.  W  związku  z  powyższym 
Skarbnik zaproponowała, by radni zastanowili się nad podniesieniem opłaty za odbiór śmieci 
bądź też ustalili inny sposób poboru opłaty.

Na koniec poruszono temat upadłości Spółdzielni Kółek Rolniczych w Górkach oraz tematy 
dotyczące Przedsiębiorstwa PKS z siedzibą w Łosicach.

Innych pytań nie wniesiono.

Ad.p.4

Z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 
2013-2023 zapoznała  radnych  Skarbnik  gminy p.  Bożena  Bartoszewska.  Wyjaśniła,  że  w 
związku  z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  10  stycznia  2013r.  w  sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz projektem uchwały 
Nr XXX/157/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2013 dokonuje się aktualizacji 
zaplanowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych roku 2013. Zostaje zwiększony 
plan dochodów i wydatków, w tym:
-  zwiększeniu  ulega  plan  dochodów bieżących  o  kwotę  22 192 zł,  zwiększenie  wynika  z 
wprowadzenia kwot dotacji na zadania własne w dziale 852 pomoc Społeczna,
- zwiększeniu ulega plan dochodów majątkowych o kwotę 40 000 zł,  który jest wynikiem 
przyznanej  gminie  dotacji  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  w 
Warszawie  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  PN.  „Modernizacja  drogi  gminnej 
dojazdowej do pól we wsi platerów dz. 539 o długości 525m.
- zwiększeniu ulega plan wydatków bieżących o kwotę 22 192 zł w dziale Pomoc Społeczna,
-  zwiększeniu  także  ulega  plan  wydatków  majątkowych  o  kwotę  83 000  zł  na  realizację 
zadania  inwestycyjnego  PN.  „Modernizacja  drogi  gminnej  dojazdowej  do  pól  we  wsi 
Platerów, dz. 539 o długości 525m.”
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Po  wyjaśnieniach  Skarbnik,  uwag  do  projektu  uchwały  nie  wniesiono. 
Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  nr  XXX/156/2013  w  sprawie  zmiany 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2013-2023.  W  głosowaniu  wzięło  udział  15 
radnych. „Za” uchwałą głosowało 15 radnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Ad.p.5

Z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy w roku 2013 zapoznała 
radnych Skarbnik gminy p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła,  że dokonuje się aktualizacji 
zaplanowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych roku 2013. Zostaje zwiększony 
plan dochodów i wydatków, w tym:
-  zwiększeniu  ulega  plan  dochodów bieżących  o  kwotę  22 192 zł,  zwiększenie  wynika  z 
wprowadzenia kwot dotacji na zadania własne w dziale 852 pomoc Społeczna,
- zwiększeniu ulega plan dochodów majątkowych o kwotę 40 000 zł,  który jest wynikiem 
przyznanej  gminie  dotacji  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  w 
Warszawie  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  PN.  „Modernizacja  drogi  gminnej 
dojazdowej do pól we wsi platerów dz. 539 o długości 525m.
- zwiększeniu ulega plan wydatków bieżących o kwotę 22 192 zł w dziale Pomoc Społeczna,
-  zwiększeniu  także  ulega  plan  wydatków  majątkowych  o  kwotę  83 000  zł  na  realizację 
zadania  inwestycyjnego  PN.  „Modernizacja  drogi  gminnej  dojazdowej  do  pól  we  wsi 
Platerów, dz. 539 o długości 525m.”

Po  wyjaśnieniach  Skarbnik,  uwag  do  projektu  uchwały  nie  wniesiono. 
Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXX/157/2013  w  sprawie  zmian  w 
budżecie  gminy  w  roku  2013.  W  głosowaniu  wzięło  udział  15  radnych.  „Za”  uchwałą 
głosowało 15 radnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Ad.p.6

Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w dniu  07 czerwca 2013 r.  na XXIX 
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy Platerów – Jerzy Garucki (materiał 
stanowi załącznik do protokółu). 

Ad.p.8

 Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono. 
Protokół został przyjęty.
Obrady XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1220.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała                                                                                                                     Przewodniczący RG

E. Trocewicz                                                                                                                            Dariusz Kazun
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