
                                                  PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2010
                                           
Z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 roku w 
Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.

Stan radnych Rady Miejskiej – 15 
Obecnych na posiedzeniu – 13,  zgodnie z  listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do 
protokółu.

Pkt.1 
        Otwarcie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Marczak o godz. 1000 otworzył obrady 
XXVIII sesji Rady Miejskiej witając zaproszonych na sesję gości:

W imieniu Rady powitał Burmistrza Żelechowa Mirosławę Miszkurkę.
- Pracowników Urzędu Miejskiego na czele z Sekretarzem  Gminy  Panią  Krystyną Koryś,

Kierownictwo jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie: 
Dyrektora Publicznego Przedszkola, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora 
Ośrodka Kultury, Kierownika  Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego w 
Żelechowie.
Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” Pana Stanisława Żaczka,
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Józefa Włodarczyka,  
Kierownika Miejscowego Posterunku Policji,
Kierownictwo Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z Prezesem Panią Stanisławą Wójcik, 
Przedstawicieli samorządu wiejskiego w osobach Pań i Panów sołtysów.
Lista zaproszonych na sesję sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.
Zgromadzoną publiczność.
Stwierdził, że na stan 15 radnych Rady Miejskiej  w posiedzeniu bierze udział – 13   radnych, 
co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych uchwał i decyzji.

Następnie poprosił wszystkich obecnych na sali obrad o powstanie i uczczenie minutą ciszy 
ofiar  katastrofy  prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
 
Pkt.2
        Przedstawienie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że mocą decyzji połączonych Komisji Rady w 
dniu 26 kwietnia w proponowanym   porządku obrad wnioskuje o zdjęcie z porządku  punktu 
7 - dotyczącego 
-podjecie uchwały w sprawie odwołanie  Skarbnika Gminy Żelechów, a w konsekwencji 
zdjęcie również punktu  8 – podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy 
Żelechów.     
Faktem decydującym w tej sprawie jest to, że Skarbnik dotychczasowa przebywa na 
zwolnieniu lekarskim.
Przedstawione zmiany do porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska :
-8 głosami „za”  (Pan M.Marczak, J.T Pietryka, A.Prządka, M.Świtaj, W.Boratyński, 
E.Gałazowski, Pani B.Abramska-Myrcha, M.Błażejczyk ) przy 5 głosach „przeciw” ( Pan 
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K.Kapczyński,M.Jasek, J.Bogusz, Pani S.Kowalczyk, J.Kulikowska), (głosów 
wstrzymujących nie było) dokonała zmiany w porządku obrad wykreślając zapis z punktu 7 – 
„podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żelechów”
- 8 głosami „za” (Pan M.Marczak, J.T Pietryka, A.Prządka, M.Świtaj, W.Boratyński, 
E.Gałazowski, Pani B.Abramska-Myrcha, M.Błażejczyk ), przy 2 głosach „przeciw ( Pan 
M.Jasek, J.Bogusz) i 3 głosach   „wstrzymujących „ ( Pan K.Kapczyński, Pani J.Kulikowska, 
S.Kowalczyk) dokonała zmiany w porządku obrad wykreślając zapis pkt. 8 – „podjecie 
uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żelechów”.

Ponadto Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kolejny wniosek o zmianę w porządku 
dotyczącego zapisu w punkcie 16 i 17.
Punkt 16 otrzyma brzmienie: 
      „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w 
      Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie stałych obwodów głosowania”.
Punkt 17 otrzyma następujące brzmienie:
      „Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/2002 Rady Miejskiej w 
      Żelechowie z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie podziału miasta i gminy Żelechów na okręgi 
      wyborcze, ustalenia ich  granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
      okręgu do Rady Miejskiej   w Żelechowie”
Kolejne punkty otrzymają brzmienie:
18.Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXVII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad. 
Wyjaśnień odnośnie pkt. 16 i 17  Wysokiej Radzie udzieliła Sekretarz Gminy informując, że 
opracowane projekty uchwał związane są z wpisaniem do  w obwodu do głosowania Nr 2 
ulicy -  gen. ks. Stanisława Brzóski oraz w obwodzie Nr 5 dopisanie wsi - Gąsiory.
Zmiana ta dotyczy również podziału na okręgi wyborcze, gdzie powyższą nazwę ulicy i 
miejscowości  zapisano w okręgu wyborczym Nr 7 i 11.
W wyniku głosowania Rada Miejska za wprowadzeniem zmiany do zapisu w  punkcie  16 
opowiedziała się – jednomyślnie  13 głosami „za”
Za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad do zapisu w punkcie 17 w głosowaniu Rada 
Miejska opowiedziała się – jednomyślnie 13 głosami „za”.

Do powyżej przedłożonych  zmian w porządku obrad pytania wnosił radny Pan Krzysztof 
Kapczyński.
Radny poprosił o wyjaśnienie - czy pkt. 4 interpelacje i zapytania odnosi się do punktu 3 
sprawozdania Burmistrza czy jest to ogólny zarys interpelacji odnoszący się do końcowego 
punktu porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Mieczysław Marczak  wyjaśnił, że jest to punkt 
wprowadzony po raz pierwszy do porządku obrad, a ewentualnych odpowiedzi będzie można 
udzielić także  w 19 punkcieobrad.
Interpelacje – zapis ujęty jest w Statucie Gminy i wiele samorządów z tego korzysta. 

Pan Kapczyński  stwierdził natomiast, że dotychczas odbywało się to na koniec sesji, w 
związku z czym zapytał, czym Pani Burmistrz zaskarbiła sobie wdzięczność, żeby ten punkt 
przenieść na początek obrad, czym sugerował się Wiceprzewodniczący Rady wprowadzając 
ten punkt do porządku obrad  i  czy w sprawach różnych w tym trybie będzie można zadawać 
pytania.
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Udzielając dalszych wyjaśnień radnemu Pan Marczak zacytował § 20 Statutu Gminy 
odnośnie interpelacji a także powiedział, że będzie można w sprawach różnych zadawać 
również pytania  Pani Burmistrz .
Realizując obrady sesji korzysta  tylko i wyłącznie z uprawnień wynikających ze Statutu. 
Im więcej pytań tym więcej jest wiedzy na ten dany temat.

Pan Kapczyński wyjaśnił, że nie zarzuca, że Wiceprzewodniczący robi to poza prawem, lecz 
dziwi go fakt, że po trzech latach doczytali sobie Statut.

Następnie głos zabrała Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka, wyjaśniając, że 
porządek na sesje ustala Przewodniczący Rady. Fakt, że w punkcie 4 w Statucie  zapis 
interpelacje i zapytania ,uważa że będzie to wiązać się z punktem 3 okresu mojej pracy  od 
ostatniej sesji, wszak  wszyscy radni  domagali się, żeby była jawność i dużo informacji.
Odnośnie zdjęcia z porządku obrad punktu odwołania i powołania Skarbnika Gminy 
Burmistrz wyjaśniła, że fakt, że osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim według kodeksu 
pracy  nie oznacza, że nie może Rada  jej odwołać. Jest taka możliwość i to nie jest 
naruszenie prawa. Jedynym najważniejszym  uzasadnieniem  zdjęcia tych punktów z 
porządków obrad było to, że osoba ta nie zostanie wysłuchana.
Burmistrz uważa,  że  może  to być   długa choroba pani skarbnik , jak i innych osób, które 
odeszły z pracy. 
O nieprawidłowościach pracy skarbnik mówiła już ostatnio i uzasadnienie dlaczego został 
postawiony taki  wniosek na Radę jest dla niej oczywiste, ale Rada decyduje.

Wiceprzewodniczący Rady w odniesieniu do wystąpienia Pana Kapczyńskiego stwierdził, że 
przez okres trzech lat kadencji radny nigdy nie występował z wnioskiem o ujęcie w porządku 
obrad punktów interpelacje i zapytania. 
W sprawie odwołania Pani Skarbnik powiedział, że pewną wiedzę na ten temat radni już mają 
i  publiczność została informowana o pewnych nieprawidłowościach. Nie zakłada, że nie 
wysłuchanie Skarbnik zatuszuje pewne sprawy. Każda  osoba obwiniona   powinna  mić 
prawo wytłumaczenia się. Nic się nie stanie jeśli Rada opóźni swoją decyzje o miesiąc czy 
dwa. Nie  ma powodu do tego, aby sądzić, że ktoś ma zadekretowaną długą chorobę. 

 Przedstawiony  porządek obrad po wyjaśnieniach  Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław 
Marczak  poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska 8  głosami ”za” (Pan M.Marczak, J.T Pietryka, 
A.Prządka, M.Świtaj, W.Boratyński, E.Gałazowski, Pani B.Abramska-Myrcha, 
M.Błażejczyk) przy 5 głosach „wstrzymujących” ( Pan K.Kapczyński,M.Jasek, J.Bogusz, 
Pani S.Kowalczyk, J.Kulikowska), głosów „przeciw nie było -  zwykłą  większością głosów 
przyjęła porządek obrad jak następuje:

  1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Żelechowa z okresu międzysesyjnego.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Przyjęcie  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żelechowa za 
     2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
     w Żelechowie.
 8. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzanie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego 
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    Ośrodka  Pomocy Społecznej w Żelechowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
    zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami 
    asenizacyjnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników 
    bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
12.Przyjęcie planu modernizacji i budowy dróg gminnych na 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na 2010r.
14. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 
      położonej w Gózdku  Gmina  Żelechów.
15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie Gminy Żelechów 
      miejsc  sprzedaży napojów alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w 
      Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie stałych obwodów głosowania.
17. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/2002 Rady Miejskiej w 
      Żelechowie z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie podziału miasta i gminy Żelechów na okręgi 
      wyborcze, ustalenia ich  granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
      okręgu do Rady Miejskiej   w Żelechowie.
18.Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXVII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Pkt. 3
 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Żelechowa z okresu międzysesyjnego.

Burmistrz  Żelechowa  pani  Mirosława  Miszkurka  przedstawiła  Wysokiej  Radzie 
sprawozdanie  z  działalności  z  okresu  między  sesyjnego  za  okres  od  18  marca  2010r  do 
29 kwietnia 2010r.
Rada Miejska sprawozdanie przyjęła do akceptującej wiadomości.
Treść powyższego sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.

Pkt.4
 Interpelacje i zapytania.

Na wstępie radny Pan Andrzej Prządka poprosił Burmistrz Żelechowa u dzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie Burmistrz  złożyła  wnioski o pozyskanie środków unijnych?
- Jak wygląda obecnie temat  rewitalizacji parku miejskiego?
- Jakie koszty ponosi urząd z racji  obsługi przez kancelarię prawną?
- Jakie Burmistrz ma propozycje, cele  większych inwestycji w mieście i gminie.

Pan Witold Boratyński:
- ile kosztują gminę zmiany na stanowiskach?
- ile wynoszą koszty  oświetlenia ulicznego za pierwszy kwartał bieżącego roku i ostatniego 
kwartału roku poprzedniego?
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- czy jest to pierwsza sesja, kiedy Pan Kulisa przestał Radą dowodzić. 

Pan Jan Tadeusz Pietryka:
- jak wygląda sprawa internetu, ponieważ z otrzymanych informacji wiadome jest  że został 
   zdjęty ze szkół?

 Udzielając radnym odpowiedzi  Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka 
wyjaśniła, że obecnie są plany odnośnie działania na terenie gminy internetu, lecz 
szczegółowej informacji udzieli, w chwili, kiedy umowa będzie sfinalizowana.
Maszty w szkole w Stefanowie stoją, chociaż były pobudowane bez żadnych wymaganych 
dokumentów i zezwoleń.  Obecnie czynione są starania, aby zalegalizować je w nadzorze 
budowlanym.
 Póki internet działa z jej strony nie ma żadnego zagrożenia, że działał nie będzie.
Następnie wyjaśniła koszty zwolnienie poszczególnych osób:
- Odejście z pracy Pani Kamoli kosztowało urząd wypłacony ekwiwalent za  ponad 50 dni nie 
wykorzystanego urlopu  wypoczynkowego.
- Kierownikowi Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego w Żelechowie wypłacono 
również ekwiwalent za  65 dni nie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Pan Błażejczyk odszedł z pracy za porozumieniem stron i urząd nie ponosił żadnych kosztów 
związanych z jego odejściem.
- Pani Kozieł – podpisana została ugoda w sądzie i wypłacone miała 3 miesięczne 
odszkodowanie, za które nie odprowadzono składek ZUS i podatku oraz ekwiwalent za urlop.
Obsługa kancelarii prawnej   kosztuje urząd  3050 zł.
Pan Kulisa przebywa na zwolnieniu lekarskim 5 dni.

Pkt.5
         Przyjęcie  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady,  Pani Barbara Abramska-Myrcha
odczytała   Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Oddział w Siedlcach w 
sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 
2009 rok. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 4  do protokółu.

Następnie  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Prządka  odczytał wniosek 
Komisji Rewizyjnej kierowany do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Żelechowa.
Wniosek Komisji Rewizyjnej  stanowi załącznik Nr 5  do protokółu.

Pan Mieczysałw Marczak odczytując uchwałę zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach na temat złożonego wniosku przez Komisję 
Rewizyjną 
Opinia RIO na temat wniosku Komisji stanowi załącznik Nr 6  do protokółu.
Po odczytaniu pism  Wiceprzewodniczący Rady ponadto wyjaśnił, że absolutorium po 
złożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Rada w głosowaniu  jawnym przyjmuje 
większością głosów.
Treść przedłożonego „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok” Rada 
Miejska w Żelechowie bez uwag przyjęła do akceptującej wiadomości.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.
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Pkt.6
     Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żelechowa za 
     2009 rok.

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 13 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XXVIII/200/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żelechowa za 2009 
rok”, która stanowi załącznik Nr 8  do protokółu.
Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka w imieniu trzech Burmistrzów podziękowała 
za udzielenie absolutorium. 

Pkt.7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
 w Żelechowie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 26 kwietnia odbyło się 
posiedzenie połączonych Komisji Rady, których tematem było rozpatrzenie projektów uchwał 
na dzisiejszą sesję. W związku z czym poprosił przewodniczącego obrad  o przedstawienie 
wypracowanego stanowiska komisji na temat poszczególnych projektów uchwał. 
Pan Andrzej Prządka przedstawił stanowisko wyrażone w głosowaniu połączonych Komisji 
Rady na temat uchwały dotyczącej opracowanego statutu M-GOK.
Treść powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Radny Pan K.Kapczyński zwrócił się z pytaniem, czy poprawki  wnioskowane na komisjach
do Statutu są wniesione. Jeśli tak to zaproponował, aby  Wiceprzewodniczący nie odczytywał 
załącznika do uchwały, po czym zgłosił wniosek formalny żeby nie czytać załącznika do 
uchwały.
Radny zapytał czy treść tego załącznika jest poprawiona tak jak miało być poprawione na 
komisjach.
Jeśli tak jest, to wnioskuje  umieścić zapis w protokóle następującej treści:
„Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/ 201/10 jest zgodny z tym co było na komisjach”

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgłaszane przez radnych na komisjach  poprawki są naniesione 
zgodnie z uwagami komisji.  Uchwała i cały statut został przeanalizowany przez radców 
prawnych Wydziału Prawnego i  Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego  Oddziału w Siedlcach.
Nie poprawione są w punkcie 6 wyrazy  „poprzez współpracę” ponieważ brzmienie tychże 
wyrazów było prawidłowe.
Uchwałą po weryfikacji ma zmieniona podstawę prawna i radni zmieniony projekt uchwały 
przed sesją otrzymali. W związku ze zmienioną  podstawą prawną uchwały,  nie będzie ona 
publikowana. 
Pan Mieczysław Marczak zacytował § 21 Statutu Gminy określającego zgłaszanie przez 
radnych wniosków formalnych, po czym zwrócił się do Wysokiej Rady z zapytaniem, czy 
zgadza się aby załącznik  do uchwały nie był odczytywany.
Rada wyraziła na ten fakt przyzwolenie i przystąpiła do głosowania.
 
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie  13 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XXVIII/201/10 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
 w Żelechowie”, która stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.
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Pkt.8 
    Podjecie uchwały w sprawie wprowadzanie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego 
    Ośrodka  Pomocy Społecznej w Żelechowie.

Ponownie Pan Andrzej Prządka  odczytał zajęte stanowisko na posiedzeniu  przez wszystkie 
Komisje Rady odnośnie  przedłożonego projektu uchwały.
Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie  13 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XXVIII/202/10 w sprawie wprowadzanie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żelechowie”, która stanowi załącznik Nr 10  do protokółu.

Pkt.9
     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
    zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pan Andrzej Prządka odczytał stanowisko połączonego posiedzenia Komisji Rady na temat 
projektu powyższej  uchwały.
Sekretarz Gminy Krystyna Koryś zakomunikowała, że po posiedzeniu komisji uchwała 
została przesłana do  Oddziału Prawnego. Naniesione zostały w uchwale poprawki dotyczące 
wykreślenia punktu 2 i § 2 ponieważ zapis jest w ustawie. Poprawioną treść radni otrzymali.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu Kierownikowi Wielobranżowego Gospodarstwa 
Pomocniczego w Żelechowie, który uzasadnił wniosek dotyczący proponowanych taryf 1 m3 

wody i ścieków.
Podwyżkę o 0,10 zł. taryf uzasadnił wzrostem inflacji, a także ceny energii elektrycznej
Określił ponadto, że obecnie zachodzi potrzeba wymiany niektórych części na hydroforni 
Kalinów i Goniwilk, ponieważ nastąpiło ich zużycie. Naprawa wiąże się z kompleksową 
budową odcinka, całkowitą wymianą  materiałów.
Poza tym wyjaśnił, że straty wody wynikają z awarii sieci, czyszczenia sieci, a także dzikiego 
poboru wody. Takich strat  odnotowuje się  ok. 25%. Na terenie znajdują się nie uzasadnione 
pobory wody.
Dzikie pobory sprawdzał osobiście w terenie i okazało się, że jedno występuje w Goniwilku.

Pan A.Prządka wyjaśnił, że ujęcie w Goniwilku występuje od początku budowy wodociągu 
dla mieszkańców Koziarni ponieważ nie doprowadzony maja wodociąg i mogli z niego 
korzystać.
Poczuł się pomówiony  jakoby sam osobiście korzystał z tego ujęcia  wody.
Jeżeli było doniesienie w tej sprawie to prosi o szczegółowe wyjaśnienie.
Kierownik WGP powiedział, że samo milczenie jest cichym zezwoleniem korzystania z tego. 
Radny jako osoba reprezentująca ten okręg powinien wcześniej na to zareagować.
Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka poprosiła o wyjaśnienie od kiedy to ujecie funkcjonuje i 
dlaczego tylko w Goniwilku, dlaczego  nikt nie zadbał o zewidencjonowanie tego punktu 
ujęcia wody.
Sam fakt  nie informowania o takim  ujęciu jest karygodnym.
Ponownie pan Andrzej Prządka zabierając głos wyjaśnił, że radna Pani Kowalczyk również 
wiedziała o  ujęciu występującym w Goniwilku.
Pan K. Kapczyński wyjaśnił, że nie wiedział o tym ujęciu, a gdyby pójść tym tokiem 
argumentacji, to na Letnisku też powinno być takie ujęcie ogólnodostępne wody.
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Radna Pani Stanisława Kowalczyk wyjaśniła, że  nie słyszała nigdy, aby państwo Wojda brali 
z tego punktu wodę, jak również nie słyszała, aby Pan Prządka brał z tego ujęcia wodę.
Ujecie jest na posesji Państwa Kiliszków, którą obecnie użytkuje Pan Prządka, ale nigdy nie 
widziała, aby ktokolwiek stamtąd brał wodę.

Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, iż  kierownik w sposób ryzykowny zaprezentował tezę, 
że radny Pan Prządka jest czemuś winien.  Zgłoszenie ujęcia wody, jego oplombowane  jest 
jak najbardziej wskazane.

Następnie  odczytał treść uchwały  i przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania Rada Miejska – 9 głosami „za” ( Pan M.Marczak, M.Świtaj, 
E.Gałązowski, Pani M.Błażejczyk, B.Abramska-Myrcha, J.Kulikowska, S.Kowalczyk, Pan 
Bogusz,M.Jasek) przy 3 głosach „ przeciw” (Pan W.Boratyński, A.Prządka, J.T.Pietryka) i 
jednym głosie „wstrzymującym”  (Pan K. Kapczyński) podjęła  „UCHEAŁĘ Nr 
XXVIII/203/10  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków” , która stanowi znacznik Nr 11 do protokółu.

Pkt. 10.
    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami 
    asenizacyjnymi.

Ponownie przewodniczący obrad Pan Andrzej Prządka odczytał stanowisko Komisji Rady w 
sprawie proponowanych taryf za ścieki.
Sekretarz Gminy poinformowała, że po posiedzeniu komisji w projekcie uchwały naniesione 
zostały zmiany w uchwale dotyczące wykreślenia zapisu, że stawki uchwalane są na wniosek 
kierownika, komisja zaleciła dopisanie punktu 3 w którym występuje zapis  dotyczący taryfy 
dowożonych ścieków spoza terenu gminy dla dostawców dostarczających powyżej 200 m3  w 
wysokości 6 zł za 1 m3 ścieków.
Radni proponowali, aby w punkcie tym dopisać, że dotyczy to ścieków bytowych.

Sekretarz wyjaśniła, że cała uchwała dotyczy ścieków bytowych, ponieważ oczyszczalnia w 
ogóle nie przyjmuje ścieków przemysłowych.

Kierownik WGP wyjaśnił, że obniżając stawkę za ścieki dowożone spoza terenu gminy 
chodziło o pozyskanie klientów. Jest na celu wykluczenia manipulacji, przekłamania miejsca 
odbioru nieczystości.  Na oczyszczalni  nie prowadzona jest kontrola dowożonych 
bezpośrednio ścieków. Kontrolą jest odbieranie przez pracowników oczyszczalni kwitów  od 
dostawców ścieków.
Obecnie zrobił rozeznanie w celu zakupienia odpowiedniego oprzyrządowania do badania.

Pan Mieczysław Marczak wyjaśnił, że obawa o dowożenie innych ścieków niż bytowe nie 
powinna niepokoić , gdyż odbiorcy są przekonani, że na oczyszczalni prowadzone są inne 
kontrole.
Kierownik WGP wyjaśnił, że ostatnio przeprowadzona   kontrola   niczego nie wykryła.
Dalszych uwag radni nie zgłaszali, w związku z czym Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania Rada Miejska – 12 głosami „za”  (  Pan M.Marczak,  J.T Pietryka, 
A.Prządka,  E.Gałazowski,  M.Jasek,  J.Bogusz,  K.Kapczyński,  M.Świtaj,  Pani  B.Abramska-
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Myrcha, M.Błażejczyk, S.Kowalczyk, J.Kulikowska)  przy jednym głosie „wstrzymującym” 
(Pan W.Boratyński), głosów „przeciw” nie było -  podjęła „UCHWAŁĘ Nr XXVIII/204/1 w 
sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami  asenizacyjnymi”, której treść stanowi 
załącznik Nr 12 do protokółu.

Pkt.11
     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
     odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania        
    zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pan Andrzej Prządka przedstawił stanowisko Komisji  Rady na temat opracowywanego 
projektu powyższej uchwały przyjęte  w głosowaniu na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br.

Treść uchwały następnie odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i przystąpiono do 
głosowania.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie  13 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XXVIII/205/10 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
     odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania        
    zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości  ciekłych”,  której  treść stanowi 
załącznik Nr 13 do protokółu.
Po przegłosowanej uchwały Pan Eugeniusz Gałązowski powiedział, że gmina nie robi nic aby 
uniknąć strat na oczyszczalni ścieków. Radny  uważa, że decyzja o wykonaniu kanalizacji 
ulicy Wilczyskiej powinna być na pierwszym miejscu.

Pkt.12
Przyjęcie planu modernizacji i budowy dróg gminnych na 2010 rok.

Burmistrz Żelechowa wyjaśniła, że po raz pierwszy w historii Rady odbył się wyjazd radnych 
na drogi gminne w celu oceny  stanu nawierzchni dróg na terenie gminy i w mieście.
Opracowany został plan modernizacji i budowy dróg gminnych. Burmistrz wyjaśniła, że w 
roku  ubiegłym  na  modernizacje  dróg  były  wykorzystane  środki  zewnętrzne   z  tzw, 
komponentów 
73 tys  na drogę w Kotłówce i  45 tys  na drogę we Władysławowie.  W roku bieżącym ze 
względu na płacenie przez Województwo Mazowieckie „Janosikowego” żadna gmina takiego 
dofinansowania  nie  otrzyma.  Wszystkie  inwestycje  mogą  być  wykonywana  ze  środków 
własnych . 
Na kwotę 75 tys zł. złożony jest wniosek o dofinansowanie nawierzchni bitumicznej w Woli 
Żelechowskiej. Z uwagi  na to, że żadnych pieniędzy gmina nie otrzyma, środki z budżetu 
zostaną przekazane na inwestycje drogowe, które Burmistrz Wysokiej  Radzie przedstawiła 
zgodnie z tabelarycznym zestawieniem proponowanych inwestycji drogowych na 2010r.
Wyjaśniła ponadto, że w ramach bieżących napraw będą robione również ubytki w drogach 
łącznie z drogą Kalinów -Zasiadały.
Jeżeli pojawią się środki finansowe w ciągu roku będzie kładziona nawierzchni bitumiczna 
Radny Pan Krzysztof Kapczyński zwrócił się z pytaniem czy po tym rekonesansie dróg żadna 
komisja się nie zbierała.

Burmistrz wyjaśniła, że kto chciał z radnych to na drogi pojechał, natomiast żadna komisja się 
nie zbierała
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Przewodniczący Jan Tadeusz Pietryka  zakomunikował, że w opracowanym planie dróg nie 
ujęta jest żadna droga w Stefanowie, a Burmistrz mieszkańcom obiecała. 
Ponadto zapytał, czy radni podczas wyjazdu w teren byli też na drogach w Stefanowie.

Radna Pani Kulikowska wyjaśniła, że był wyjazd i można było pojechać. Po wyjeździe 
nasuwa się wniosek, że na drogach są zaległości wieloletnie. Zdaniem radnej należy wykonać 
te drogi, które są zaplanowane, natomiast resztę wykonać na przyszły rok.

Pan Jan Tadeusz Pietryka powiedział, że nie chodzi o fakt czy droga w tym roku będzie 
zrobiona, lecz chodzi o fakt, czy komisja była na drogach w Stefanowie i jakiej odpowiedzi 
ma udzielić mieszkańcom wioski.

Radny Pan Witold Boratyński wyjaśnił, że komisja przejeżdżała przez Stefanów lecz tymi 
najgorszymi drogami nie jechali, zaproponował ujecie w planie drogi w ramach oszczędności.

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka wyjaśniła, że w ramach oszczędności należałoby wziąć 
pod uwagę remonty kilka  innych dróg, które są w złym stanie. Poprosiła, zatem wysoka radę 
o opracowanie, bądź zaakceptowanie  planu modernizacji dróg.

Zdaniem radnego Krzysztofa Kapczyńskiego w Stefanowie na przestrzeni 3-4 lat była robiona 
droga betonowa i uległa zniszczeniu. Czy na Stefanowie być może jest ferma kur, która 
rozgrzebała drogę. Proponuje wskazać Przewodniczącemu Rady, którą obecnie drogę można 
by wykreślić z listy i wówczas Rada odniesie się do tego.
Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że wykonywanie dróg przez WGP  będzie tańszym niż 
wykonywała by to firma,być  może jakieś pieniądze z tego tytułu się znajdą, i  jeśli będzie 
dofinansowanie o które Burmistrz wystąpiła. Rada będzie myśleć o drogach w Stefanowie. 
To że komisja w Stefanowie nie była, nie oznacza, że nie widzi potrzeb, w innym przypadku 
Przewodniczący Rady by się nie upominał. 

Dalszych uwag radni nie zgłaszali, w związku z czym Wiceprzewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Rada Miejska w wyniku głosowania – 12 głosami „za” (Pan.M.Marczak, A.Prządka, 
M.Świtaj, G. Gałazowski, M.Jasek, J.Bogusz, K.Kapczyński, W.Boratyński, Pani 
J.Kulikowska, S.Kowalczyk,B.Abramska-Myrcha, M.Błażejczyk),   przy jednym głosie 
„wstrzymującym”(Pan J.T.Pietryka)  głosów „przeciw „ nie było przyjęła Plan modernizacji 
i budowy dróg gminnych na 2010 rok, który stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.

Pkt. 13
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na 2010r.

Pan Andrzej Prządka przedstawił stanowisko połączonych Komisji Rady obradujących w 
dniu 26 kwietnia na temat przedłożonego projektu uchwały zmian w budżecie.
O godz. 12 35  sale obrad opuścił radny Pan Marek Jasek.
Stan radnych rady Miejskiej  na sali obrad wynosi – 12
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Pan Mieczysław Marczak i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 12 głosami „za” podjęła „UCHWAŁE 
Nr XXVIII/206/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na 2010r,”której treść 
stanowi załącznik Nr 15 do protokółu.
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Pkt 14
      Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 
      położonej w Gózdku  Gmina  Żelechów.

Pan Andrzej Prządka ponownie odczytał  stanowisko wszystkich Komisji Rady obradujących 
na temat przedkładanego projektu uchwały.
Sale obrad opuścił na kilka minut  radny K.Kapczyński i W.Boratyński.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił następnie głosu sołtysowi wsi  Gózdek Panu Tadeuszowi 
Mucha, który przedstawił potrzebę zakupu działki w Gózdu celem prowadzenia działalności 
przy remizie strażackiej, a także zwracając się do Wysokiej Rady poprosił o podjecie uchwały 
powyższej uchwały.
Następnie Burmistrz Mirosława Miszkurka wyjaśniła, że budynek remizy w Gózdu 
pobudowany został niezgodnie z dokumentacją. Chcąc  zalegalizować budowę łazienek, 
wybudować garaż, czy zrobić  parking,  należy zakupić działkę. 

Radni uwag i wniosków nie zgłaszali, w związku z czym Wiceprzewodniczący Rady odczytał 
treść   uchwały i Rada w składzie 11 radnych przystąpiła do głosowania. 
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie  11 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr  XXVIII/207/10   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  gruntowej  
położonej w Gózdku  Gmina  Żelechów”, której treść stanowi załącznik Nr 16 do protokółu.

Pkt. 15
      Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie Gminy Żelechów 
      miejsc  sprzedaży napojów alkoholowych.

Pan  Andrzej  Prządka  ponownie  odczytał  fragment  protokółu  w  sprawie  stanowiska 
połączonych Komisji Rady dotyczącego opiniowania i przegłosowania projektu  uchwały.
Sekretarz  Gminy  wyjaśniła  zmiany  w  projekcie  uchwały  jakie  zostały  wprowadzone  po 
odbytych  komisjach  Rady,  ponadto  po  sugestiach  Wydziału  Prawnego  i  Nadzoru  został 
umieszczony zapis dotyczący odległości od  poszczególnych szkół zastąpiony zapis został 
„placówek oświatowych”, a także dopisano po wyrazie sprzedaży wyraz  „i podawania” .
Ponadto w § 2 zacytowano całą treść uchwały, która traci moc.

Radny Krzysztof Kapczyński zwrócił się z pytaniem, czy ta uchwała jest zgodna z ustawą o 
wychowaniu  w  trzeźwości.  Ponadto  w  ustawie  występuje  zapis,  że  jest  zakaz  sprzedaży 
alkoholu na obiektach sportowych.        

Sekretarz wyjaśniła, że uchwała jest zgodna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, ponadto 
poinformowała,  że jeżeli w ustawie jest zapis,  że jest zakaz sprzedaży na obiektach 
sportowych to Rada już nie może tego zapisu umieszczać w uchwale. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczćy Rady Miejskiej i zarządził głosowanie.
W wyniku  głosowania  Rada  Miejska  –  10  głosami  „za”  (  Pan  M.Marczak,  J.T.Pietryka, 
A.Prządka,  M.Świtaj,  W.Boratyński,  E.Gałązowski,  ,  J.Bogusz,  Pani  J.Kulikowska, 
M.Błażejczyk, B.Abramska-Myrcha)  przy 2 głosach wstrzymujących( Pani S.Kowalczyk, P. 
K.Kapczyński), głosów „przeciw” nie było, większością głosów podjęła
 „UCHWAŁĘ Nr XXVIII/208/10 uchwały w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie 
Gminy Żelechów   miejsc  sprzedaży napojów alkoholowych”, której treść  stanowi załącznik  
Nr 17 do protokółu.
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O godz. 12 55 salę obrad opuścił radny Pan Eugeniusz Gałązowski.
Stan radnych Rady Miejskiej - 11
Salę obrad na kilkanaście minut opuścił Radny Jacek Bogusz.

Pkt.16
      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w 
      Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie stałych obwodów głosowania.

Pan Mieczysław Marczak  wyjaśnił, że zmiany w obwodach dotyczą dopisanie jednej ulicy. 
Radni uwag nie zgłaszali, w   związku z czym odczytał treść uchwały.
Informacji odnośnie projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy, wyjaśniła, iż zmiana 
uchwały  dotyczy dopisania w obwodzie głosowania Nr 2 ulicy ks. gen. Stanisława Brzóski 
oraz w obwodzie Nr 5 wsi Gąsiory. Zmiana dotyczy również nie umieszczenia w tabelach 
siedzib obwodowych komisji wyborczych, ponieważ była taka sugestia Wydziału Prawnego, 
że  w przypadku zmiany siedzib obwodowych komisji musiałaby być podejmowana uchwała. 
Siedziby komisji będzie występować w obwieszczeniach.
W głosowaniu brało udział 10 radnych.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednomyślnie 10 głosami „za” podjęła „UCHWAŁE Nr 
XXVIII/209/10  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w  Żelechowie z 
dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie stałych obwodów głosowania”, której treść  stanowi 
załącznik Nr 18 do protokółu.

 Pkt. 17
     Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/2002 Rady Miejskiej w 
      Żelechowie z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie podziału miasta i gminy Żelechów na okręgi  
      wyborcze, ustalenia ich  granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
      okręgu do Rady Miejskiej   w Żelechowie.

Sekretarz Gminy pani Krystyna Koryś wyjaśniła, że zmian dotyczy również  załącznika do 
uchwały, gdzie dopisana została  ulica ks. Brzóski w okręgu Nr 7 i Gąsior w okręgu 
wyborczym Nr 11. 
Wiceprzewodniczący Pan Mieczysław Marczak odczytał treść uchwały. Rada Miejska w 
składzie 11 radnych przystąpiła do głosowania.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie  11 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XXVIII/210/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/2002 Rady Miejskiej w 
 Żelechowie z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie podziału miasta i gminy Żelechów na okręgi 
  wyborcze, ustalenia ich  granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu do Rady Miejskiej   w Żelechowie”, której treść stanowi załącznik Nr 19 do 
protokółu.

Pkt. 18
         Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXVII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Pan Mieczysław Marczak, przypomniał,że protokół  tradycyjnie był  wyłożony w okresie 
międzysesyjnym, w związku z czym radni mogli się z jego treścią zapoznać i prosi o 
wnoszenie uwag.
Radni uwag do protokółu nie zgłaszali.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie  11 głosami „za” przyjęła protokół z 
XXVII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.
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Pkt .19
 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Burmistrz udzielając wyjaśnień na poprzednio zadane pytanie odnośnie oświetlenia ulicznego 
poinformowała, że wydatki na oświetlenie uliczne wyniosły:
 za IV kwartał 2009 r  -  140  929,33 zł.
za I kwartał 2010r. – 140 660,34 zł.
Od lutego uzupełniono oświetlenie 100 dodatkowych lamp, które dotychczas nie świeciły.
Planowana jest wymiana 40 lamp 400 WAT na mniejsze żarówki oraz zakupić wyłączniki 
czasowe, żeby skutecznie regulować czas oświetlenia. 
Odnośnie Gminy Żydowskiej Burmistrz wyjaśniła, że była na przesłuchaniu przez Komisję 
ds.zydowskich w ostatnich dniach marca, W związku z tym, ze na obiekcie, o który ubiega się 
gmina Żydowska zaplanowane są roboty i jest dofinansowanie uzyskane na ten cel prosiła o 
szybkie rozpatrzenie przez Gminę Żydowska i miało nastąpić to 6 kwietnia. Okazało się że 
komisja ds. żydowskich zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Garwolinie o to, żeby 
przedstawili nieruchomości , które w zamian za nasz Park X-Lecia zaspokoiły roszczenia 
Gminy Żydowskiej i Starostwo poinformowało, Komisję że pięć takich nieruchomości mogą 
przekazać Gminie w zamian za roszczenia wobec Skarbu Państwa dotyczące naszej gminy i 
będzie procedura jeszcze trwała.
Pomimo, że sprawa nie jest zakończona podejmie ryzyko i będzie wykonywana inwestycja, 
która jest zaplanowana.

Informacja odnośnie większych zadań inwestycyjnych Burmistrz wyjaśniła, że ujęte są w 
planie inwestycyjnym  przyjętego budżetu. 

Pan Krzysztof Kapczyński kierując pytanie do Burmistrz, Przewodniczącego Rady oraz 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapytał - czy jest to prawdą, że dane Urzędu Miasta i 
Gminy umieszczone były na prywatnym serwerze i jak to wygląda w świetle przepisów. Czy 
nie ma niebezpieczeństwa, że pewne dane na serwerze mogły być w obszarze dostępu do 
danych które są danymi instytucji Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie.

Wyjaśnień radnemu przedmówcy udzieliła Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka.
Na tej stronie nie ma umieszczanych żadnych informacji tajnych. Są tam umieszczane 
informacje, z którymi powinni zapoznać się mieszkańcy. 
Dotychczasowy administratorem i właściciel jest Pan Kania i chce stronę zamknąć.
Dane na stronie umieszcza pracownik M-GOK.
Problem zaczął się w bieżącym roku, od momentu wyjaśnienia w sprawie monitoringu  oraz 
masztów do internetu na budynkach szkoły. Żadnej umowy dotyczącej współpracy z Panem 
Kania nie ma. 
Obecnie skopiowane są dane i tworzona jest nowa strona nie w pełni dostępna, lecz są 
problemy.

Pan Kapczyński  ponownie zapytał, czy o tej kwestii wiedzieli Przewodniczący, 
Wiceprzewodniczący i Komisja Rewizyjna.
W odniesieniu do zaległych urlopów  zwolnionych pracowników urzędu, zapytał gdzie był 
nadzór i  Państwowa Inspekcja Pracy,  i kto pokryje koszty za trzy lata nie wykorzystanego 
urlopu.

Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Pietryki radny zapytał, - czy 
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nie nadużywał swoich obowiązków do zwykłego nepotyzmu. Radny poprosił o potwierdzenie 
czy żona Przewodniczącego była w posiadaniu jednego z telefonów komórkowych 
stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy.

- Czy jest prawdą, że był zakupiony GPS, który kosztował podatników blisko 1000 zł.
 - Czy poprzedni Burmistrz zakupił nawigację i Pana nią obdarował, czy Pan jako  
    Przewodniczący Rady miał kłopoty z dotarciem w którykolwiek obszar naszej gminy. 
- Czy Pan też jest tą osobą, która otrzymała jeden z tych sławetnych krawatów, które były 
   zakupione z pieniędzy gminy.

W odniesieniu do pytań radnego, Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział,  że został 
wyposażony w GPS przez Pana Leonarda Gule przez byłego Burmistrza, i nie wie za ile on go 
kupił. Urządzenie jest dobre i wiele razy z niego korzystał.

Następnie Pan Kapczyński skierował  pytanie do Wiceprzewodniczącego Rady jako osoby 
odpowiedzialnej za BIP, dlaczego protokóły z posiedzeń Rady i uchwały na bieżąco  nie są 
umieszczane na BIP.
Również Statut Gminy Żelechów umieszczony na BIP  jest z 2005 roku i podpisany jeszcze 
przez Pana Prządkę.

W odniesieniu do pytania radnego sekretarz Gminy  wyjaśniła, że za stronę BIP sama 
odpowiada , natomiast dane od chwili odejścia z pracy pana Błażejczyka zamieszcza Pani 
Dobrzyńska.
Zostanie sprawdzone i wyjaśnione dlaczego jako osoba odpowiedzialna za BIP figuruje Pan 
Marczak, a nie sekretarz Gminy i bieżące dane będą  naniesione. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że niedopatrzenia odnośnie umieszczenia na 
stronie internetowej  dokumentów z pracy Rady będą sprostowane.
W kwestii kierowanego pytania radnego w sprawie nie wykorzystanych urlopów 
pracowników urzędu wyjaśnił, że zadanie to  leżało  w kompetencji ówcześnie rządzącego 
burmistrza,  a nie Przewodniczącego Rady, który organizuje i kieruje Radą Miejską.
Poinformował ponadto, że Statutem jakim się posługiwał podczas obrad to Statut nowy, jaki 
Rada ostatnio przyjmowała. 
Z zakresu działań jako Wiceprzewodniczącego Rady Pan Mieczysław Marczak zadeklarował 
dbałość o właściwe przygotowanie projektów uchwał,  które dostają się na stronę internetową 
aby były dobrze napisane.

Ponownie  radny  K.Kapczyński zwracając się do Wiceprzewodniczącego Rady powiedział, 
że pytanie skierował do Pana Marczaka, ponieważ  figuruje jako osoba odpowiedzialna.
Radny poprosił o uporządkowanie strony internetowej, ponieważ od samego początku 
kadencji zwracał na to  uwagę, ponieważ internet jest najbardziej podręcznym sposobem 
dotarcia do informacji.

Pani Jadwiga Kulikowska w swoim wystąpieniu wyraziła zadowolenie z poprawy 
współpracy Rady  i Burmistrza w kwestii zadawania pytań i udzielanych odpowiedzi. 
Niemniej jednak należałoby dopracować jeszcze sposób przekazywania sprawozdań z 
posiedzeń komisji rady. Sprawozdanie powinno zawierać stanowisko komisji w danej sprawie 
lub opinię bez powoływania się na nazwiska członków komisji. 
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Pkt. 20
Sprawy różne.

 Pan Andrzej Brych – mieszkaniec Żelechowa zapytał-  kto wydał decyzję by dane gminy 
trafiły do wydanego serwera.
Nawiązując do wystąpienia Wiceprzewodniczącego Rady dotyczącego pracy Rady stwierdził, 
że kiedy obrady prowadził Przewodniczący Pan Pietryka odbierał głos radnemu , a przypadku 
gdy ktoś chciał z publiczności zabrać głos kończył obrady.

Pani Krystyna Majek  - mieszkanka Żelechowa podniosła kwestię  estetycznego wyglądu 
wokół przekaźnika, którego dzierżawcą terenu jest firma EMITEL.  
Ponadto kolejny raz zakomunikowała o zakłóceniach w odbiornikach radia i telewizji na 
terenie Żelechowa powstałych z winy przekaźnika „Radia Podlasie”. Wyjaśniła, że  jeśli 
będzie konieczność zbierze kolejny raz podpisy od mieszkańców.

Pan Tadeusz Pietryka wyraził oburzenie odnośnie wystąpienia Radnego Kapczyńskiego 
dotyczące wypowiedzi na temat istniejącej fermy w Stefanowie, której to kury rozgrzebały 
drogę.
Pan Kapczyński wyjaśnił, że w swoim wystąpieniu akcentował zły stan drogi w Stefanowie , 
a nie istnienia fermy kur.. 

Burmistrz Żelechowa poinformowała, że nie potrafi w obecnej chwili ustalić sprawę serwera, 
ponieważ nie ma żadnych dokumentów zawartej umowy. Zostaną podjęte działania, aby 
strona internetowa urzędu była.
W sprawie bałaganu wokół masztu EMITELU będą prowadzone rozmowy kto powinien 
sprzątać teren.
Odnośnie pozyskania środków unijnych Burmistrz zadeklarował udzielić odpowiedzi na 
następnej sesji.
Kończąc Burmistrz kończąc swoje wystąpienie zaprosiła wszystkich obecnych na obchody 
uroczystości 3-ciego maja.

Pani Bożena Wisnicka w odniesieniu do dużej ilości nie wykorzystanych urlopów 
pracowników urzędu wyraziła zdziwienie skąd Pani Sekretarz i Skarbnik mają tyle nie 
wykorzystanego  urlopu, skoro jak same  na rozprawach  Pana Guli  w sądzie odpowiadały są 
na urlopie, i to się działo w przeciągu trzech lat.

Sołtys wsi Piastów ponowiła sprawę z posiedzenia poprzedniej sesji dotyczącą zgody Rady na 
zakup działki dla OSP w Piastowie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o cel zaadoptowania nieruchomości, którą OSP Piastów 
chce zakupić.
Ponadto wyjaśnił, że zważywszy na fakt, że  budżet gminy został przyjęty, nie można 
jednoznacznie określić jak podanie złożone przez OSP będzie załatwione. 
Sołtys wsi Piastów wyjaśniła, ze na terenie który chcą zakupić planują zrobić plac zabaw dla 
dzieci i parking, natomiast w budynku planują zrobić świetlicę dla młodzieży, Z uwagi na 
przeznaczenie  dofinansowania wsi Gózdek na decyzje Rady są w stanie poczekać.

Ponownie głos zabrała Burmistrz Żelechowa, która wyjaśniła, że w obecnej chwili nie ma 
pracowników urzędu, którzy mieliby tak dużą ilość nie wykorzystanego urlopu 
wypoczynkowego.
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Pkt.21
Zamkniecie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1400 Wiceprzewodniczący rady Pan 
Mieczysław Marczak zamknął obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Protokółowała:
B.Lewandowska                                                                                                   WICEPRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                               Rady Miejskiej w Żelechowie

                                                                                                                                  Mieczysław Marczak
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