
                                                 PROTOKÓŁ Nr XXIX/10
                                         
Z sesji  Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 31 maja 2010 roku w sali Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.

Stan radnych Rady Miejskiej – 15 
Obecnych na posiedzeniu – 12,  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 
XXIX sesji Rady Miejskiej witając zaproszonych na sesję gości:

W imieniu Rady powitał:
-  Burmistrza Żelechowa Mirosławę Miszkurkę.
- Kierownika Wydziału Finansów Panią Mirosławę Jarząbek
- pracowników Urzędu Miejskiego.

-Kierownictwo jednostek organizacyjnych gminy: 
-Dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Żelechów, Dyrektora Publicznego 
Przedszkola   w Żelechowie  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, 
-Kierownika  Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego w Żelechowie.
-Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” Pana Stanisława Żaczka,
-Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Józefa Włodarczyka,  
-Kierownika miejscowego Posterunku Policji Pana Krzysztofa Sągola,
-Kierownictwo Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z Komendantem Janem Dziubakiem
-Radnego Powiatu Garwolińskiego- Pana Andrzeja Bernackiego, 
-Przedstawicieli samorządu wiejskiego w osobach Pań i Panów sołtysów.
- Zgromadzoną publiczność.
  Lista zaproszonych na sesję sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.

Stwierdził, że na stan 15 radnych Rady Miejskiej  w posiedzeniu bierze udział – 12   radnych, 
co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych uchwał i decyzji.

Pkt.2
Przedstawienie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej udzielił następnie głosu Burmistrz Żelechowa Pani 
Mirosławie Miszkurka, która zgłosiła wniosek o umieszczenie w porządku obrad dwóch 
projektów uchwał tj:

1. W punkcie 10  - „ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na okres 3 lat.”

2. W punkcie 11 – „Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady 
Miejskiej  w  Żelechowie  z  dnia  15  listopada  2007r.  w  sprawie  sprzedaży 
nieruchomości   stanowiącej  własność  Gminy Żelechów położonej  w  Żelechowie 
przy ul. Staszica 4”
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Radny  Pan  Andrzej  Prządka  zgłosił  wniosek  o  umieszczeniu  w  porządku  obrad  punktu 
dotyczącego: „omówienie spraw monitoringu, który był tematem obrad posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej w dniu 27 maja 2010r”.

Zgodnie  z  §  19  Statutu  Gminy  Żelechów  Wiceprzewodniczący  Rady  zarządził 
przegłosowanie przez radę wprowadzenie trzech punktów pod obrady sesji.

Radna Pani Kowalczyk stwierdziła, że było posiedzenie Komisji Rady i Pan Prządka mógł 
sprawę monitoringu przedstawić na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący  Komisji   wyjaśnił,  że  Komisja  Rewizyjna  postanowiła  protokół  z  obrad 
przedstawić na posiedzeniu Rady.

Pan Krzysztof  Kapczyński zwrócił uwagę na brak w porządku obrad punktu dotyczącego 
interpelacji i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje. Radny  zapytał czy w przyszłości na 
posiedzeniach  będą  one  występować  w  porządku  obrad,  bądź  też  były  one  tylko 
wprowadzone do porządku obrad na poprzedniej sesji.

Pan Mieczysław Marczak wyjaśnił,  że poprzednia sesja wyznaczała cezurę czasową, Rada 
udzielała za rok czasu absolutorium  w związku z tym uważał, że kwestie, za które odpowiada 
Burmistrz są tak szerokie i bogate, że uzasadniało to potrzebę wprowadzenie tych punktów 
pod obrady. Kierując się tymi pobudkami zaproponował wprowadzenie  punktów interpelacji 
i zapytania  pod obrady. Natomiast w porządku dzisiejszej sesji  punkty te zastąpi omówienie 
projektów  inwestycyjnych   realizowanych  z  Unii  Europejskiej  i  bezzwrotnych  środków 
zagranicznych oraz kontraktów wojewódzkich i powiatowych. 
Statut enumeratywnie określa punkty, które Rada może uwzględnić w porządku obrad lecz 
nie  musi  i  w  tym  przypadku  nie  proponował  umieszczenia  w  porządku  obrad  wyżej 
wymienionych punktów.
Po  czym   zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem  Burmistrz  Żelechowa  w  sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad i zmiany zapisu w pkt.10: „ Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dzierżawy    nieruchomości  stanowiącej  własność 
Gminy Żelechów na okres 3 lat.”
W wyniku głosowania Rada Miejska –  jednomyślnie  12 głosami „za” przyjęła  wniosek o 
umieszczenie w/w projektu uchwały w punkcie 12 porządku obrad.

W wyniku głosowania –  jednomyślnie  12 głosami „za” Rada Miejska uwzględniła kolejny 
wniosek Burmistrz Żelechowa o umieszczenie w porządku obrad zapisu w  punkcie 11  

„Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z 
dnia 15 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  stanowiącej własność Gminy 
Żelechów położonej w  Żelechowie przy ul. Staszica 4”

Odnośnie wniosku radnego Pana Andrzeja Prządki Wiceprzewodniczący Rady poprosił aby w 
przyszłości  wszystkie  tematy,  które  będą  umieszczane  w  porządku  obrad,  były 
przedyskutowane na posiedzeniach komisji.

Pan Prządka wyjaśnił, że temat monitoringu jest wyjaśniany już dość długo i komisja chce 
obecnie przedstawić swoje wypracowane na ten temat stanowisko.

Wiceprzewodniczący Rady następnie poddał wniosek pod głosowanie

W  wyniku  głosowania  Wniosek  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie 
„rozpatrzenia stanowiska wypracowanego przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 
27  maja”.  Rada  Miejska  7  głosami  ”za”  Pan  M.Marczak,  J.Pietryka,  Pani  B.Abramska-
Myrcha,  Pan,  A.Prządka,  W.Boratyński,  E.Gałązowski,  M.Świtaj)  ,  przy  3  głosach  –
„przeciw”(Pan K.Kapczyński,J.Bogusz, Pani S.Kowalczyk)  i  2 głosach „wstrzymujących” 
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(Pan M.Jasek, Pani M.Błażejczyk) przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o 
umieszczeniu  w    porządku  obrad  punktu  w  sprawie:  „rozpatrzenia  stanowiska 
wypracowanego przez Komisję Rewizyjną”.
Po przegłosowaniu punktów wchodzących do porządku obrad  Wiceprzewodniczący zarządził 
głosowanie nad przyjęciem całości porządku obrad. W wyniku głosowania Rada Miejska w 
Żelechowie 8 głosami „za” (Pan M.Marczak,M.Świtaj, A.Prządka, W.Boratyński, 
E.Gałązowski, J.Pietryka, Pani B.Abramska-Myrcha,M.Błażejczyk)  przy 4 głosach 
„wstrzymujących” (Pan B.Jacek, K.Kapczyński,M.Jasek,Pani S.Kowalczyk), (głosów przeciw 
nie było ) porządek obrad  XXIX sesji przyjęła jak następuje: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Żelechowa z okresu międzysesyjnego.

4. Projekty inwestycyjne realizowane z Unii Europejskiej i bezzwrotnych środków    

    zagranicznych oraz kontraktów wojewódzkich i powiatowych. 

5. Oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego   

    obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska  

   kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żelechów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na 2010 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  Gminy  Żelechów  oraz  zasad  ich 
zbywania, nabywania i wykupu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na okres 3 lat.

11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miejskiej w 

      Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

      stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w  Żelechowie przy ul. Staszica 4.

12. Wysłuchanie informacji Komisji Rewizyjnej w sprawie monitoringu.

13. Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

     14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

Pkt.3

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Żelechowa z okresu międzysesyjnego.

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 
sprawozdanie ze swojej działalności  między sesyjnej  za okres od 29 marca  do  30 maja 
2010r.
Rada Miejska w Żelechowie  sprawozdanie przyjęła do akceptującej wiadomości.
Treść powyższego sprawozdania stanowi załączniki Nr 3 do protokółu.
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Pkt.4

 Projekty  inwestycyjne  realizowane  z  Unii  Europejskiej  i  bezzwrotnych  środków 
zagranicznych oraz kontraktów wojewódzkich i powiatowych. 

Burmistrz  przedstawiła  Radzie  Miejskiej  „Projekty  inwestycyjne  realizowane  z  Unii 
Europejskiej  i  bezzwrotnych środków     zagranicznych oraz kontraktów wojewódzkich i 
powiatowych”. 
Rada  powyższą  informację  przyjęła  do  akceptującej  wiadomości,  radni  pytań  i  uwag nie 
wnosili.
 Wykaz przedstawionych projektów stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.

Pkt.5
 Oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni.

Powyższą informację na temat  oczyszczania miasta i wsi oraz utrzymania zieleni przedstawił 
Wysokiej Radzie Kierownik Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego w Żelechowie.
Rada powyższą informacje przyjęła do akceptującej wiadomości.
Treść   informacji stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.

Pkt.6
 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żelechów.

Na temat przedłożonego projektu uchwały swoje stanowisko odnośnie zniżek tygodniowego 
wymiaru godzin przedstawiła Burmistrz Żelechowa.
Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że 27 maja Komisje Rady odbyły wspólne posiedzenie, 
których tematem obrad był porządek obrad sesji. Udzielił za tym głosu Przewodniczącemu 
obrad  komisji  celem  przedstawienia  wypracowanego  stanowiska  komisji  na  temat 
przedłożonego projektu uchwały.
Z uwagi na rozbieżność propozycji Pani Burmistrz i stanowiska komisji Rady głos w dyskusji 
nad uchwałą zabrała radna Pani Marianna Błażejczyk,  , Pan Kapczyński,  oraz  radny Pan 
Andrzej  Prządka,  który  w  nawiązaniu  do  wystąpienia  na  posiedzeniu  komisji  był 
zainteresowany opinią związków zawodowych nauczycieli na temat przedłożonego projektu 
uchwały. Z uwagi na obecność na sesji dyrektorów szkól wnioskował o zabranie przez nich 
głosu celem wypowiedzenia się odnośnie zmian w dotychczasowej uchwale. 

Wiceprzewodniczący Pan Mieczysław Marczak wyjaśnił,  że obowiązek podjęcia uchwały i 
określenia wysokości godzin nie należy do obowiązków dyrektorów, którzy są pracownikami 
lecz  leży  w  kompetencji  Rady  Miejskiej  na  wniosek  Pani  Burmistrz  .  Burmistrz  na 
posiedzeniu  komisji  wystąpiła  z  określonymi  propozycjami  uzasadniając  je  koniecznością 
zracjonalizowania  kosztów jakie ponosi samorząd utrzymujący szkoły.
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Pytanie dyrektorów szkół o stanowisko otworzy dyskusję, która już odbyła się nad projektem 
uchwały na posiedzeniach komisji. Następnie odczytał proponowany wymiar tygodniowych 
zniżek godzin proponowany  i zaakceptowany przez  radnych na komisjach.
Pan Prządka wyjaśnił, że w swoim wystąpieniu nie miał na celu, aby dyrektorzy mieli wpływ 
na podejmowaną uchwałę, lecz  chodziło o stanowisko dyrektorów.
Pan Krzysztof Kapczyński wyjaśnił, że jeśli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej utrzymuje 
swoje  stanowisko,  zgłasza  wniosek  formalny  o”  nie  dyskutowanie  i  wysłuchiwanie 
stanowiska dyrektorów”.
Wobec zgłoszonych wniosków Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego 
komisji rewizyjnej z zapytaniem czy utrzymuje swój wniosek.
Pan Andrzej Prządka stwierdził, że wycofuje swój wniosek.
W związku z czym Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.
Radny Pan Kapczyński zgłosił błąd w druku w § 2, który był błędem literowym i sugestia 
radnego została uwzględniona.
Pan Marczak ponadto odczytał treść pisma Burmistrz Żelechowa wystosowanego do Prezesa 
Zarządu Oddziału ZNP w Żelechowie celem zajęcia stanowiska odnośnie projektu uchwały, 
na którym Prezes akceptuje projekt przedłożonej uchwały.
Powyższe pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie  12 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr  XXIX/211/10  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żelechów”, która stanowi 
załącznik Nr 7 do protokółu.

Pkt. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na 2010 rok.
O zabranie głosu Wiceprzewodniczący Rady poprosił Kierownika Wydziału Finansów.

Pani Jarząbek wyjaśniła, że zasadnicze zmiany w budżecie obejmuje dział 900 § 6298, gdzie 
dodano dochody w wysokości 1 mln 512 tys 295 zł z tytułu podpisania umowy na zadanie 
budowy kanalizacji miejskiej z przyłączami w Żelechowie. Zadanie przypisane zostało na rok 
2010, gdzie w planie inwestycyjnym zadanie to było planowane na 2011 rok.

Kolejne zmiany dotyczą działu 801 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe  w § 0960 
otrzymane darowizny w kwocie 2 tys. zł.
W § 2030 dotacje z budżetu państwa na realizacje  własnych zadań,  zwiększono dochody 
budżetu o kwotę 6 tys.zł.
W związku z wykonaniem zmian dochody budżetu wynoszą   21 304 816 zł. 
Po  stronie  wydatków  dokonano zmiany  w dziale  750 administracja  publiczna.  Dokonano 
zmniejszenia  o  kwotę  200 zł  podróże służbowe,  oraz dopisano § 4740 zakup materiałów 
papierniczych i drukarskich.
Podstawowa zmiana dotyczy rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - dopisano 
wydatki  w  wysokości  1 625 365  zł.  -  udział  środków  własnych  na  budowę  kanalizacji 
miejskiej. Wyszczególniona została  kwota w załączniku wydatków inwestycyjnych.
Łączna wartość zapisanych wydatków  wynosi 3 mln 137 tys. 660 zł.

Radny pan Andrzej Prządka poprosił o objaśnienie  tabeli w § 1 czy obligacje i pożyczki 
mogą być w jednym paragrafie.  
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Kierownik Finansów uznała uwagę radnego za słuszną, ponieważ pożyczki winny figurować 
w rozdziale  952,   natomiast obligacje winny być w rozdziale 932 i wyjaśniła, że to będzie 
poprawione.
Radny Pan Krzysztof Kapczyński nawiązując do zmian w § 2 dział 900 i stwierdził,  że w 
projekcie uchwały występują inne niż były  omawiane.
Pani Jarząbek wyjaśniła, że nastąpiło  przeoczone, ponieważ na komisjach był przedstawiany 
nowy projekt uchwały.
Celem uzupełnienia  materiałów dotyczących  projektu  uchwały Pan Krzysztof  Kapczyński 
zgłosił wniosek o przesunięcie punktu obrad dotyczący przyjęcia uchwały zmian w budżecie 
na dalszą części obrad.

Powyższy wniosek  radnego Wiceprzewodniczący  Rady uznał za stosowny i  o godz. 11 45 

zarządził  przerwę w obradach.

Obrady wznowiono po półgodzinnej przerwie o godz. 12 15..

 Pani Jarząbek udzielała dalszych wyjaśnień na temat zmian wprowadzanych do budżetu.
 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej   poprosił  o  wyjaśnienie  zapisu  w  załączniku 
dotyczącego  budowy kanalizacji w Żelechowie.
Czy  w  załączniku  nie  powinno  być  wyszczególnione  jaka  kwota  z  obligacji   będzie 
przeznaczana na kanalizację, czy nie powinien być opracowany  załącznik- prognoza długu. 
Radny pan Kapczyński zwrócił uwagę na błędny zapis przy numerowaniu uchwały nie ma 
ukośnej kreski łamanej przez rok.
Udzielając  wyjaśnień  Pani  Jarząbek  powiedziała  iż  w tym  załączniku  nie  ma  obowiązku 
wykazywania z czego będą pozyskane  środki. 
Ponadto Burmistrz Żelechowa poinformowała,  że na tym etapie nie można określić kwoty 
obligacji. Dwa miliony obligacji jest to zabezpieczenie, jeśli będą pieniądze potrzebne będą 
obligacje wyemitowane. Ponieważ kwota inwestycji będzie znana po przetargach,  wówczas 
można określić ile środków będzie potrzebnych na całe zadanie.

Pan Prządka ponadto zapytał z jakich środków będzie pokryty deficyt budżetu.

Pani Jarząbek wyjaśniła, że deficyt będzie pokryty z pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 1 mln 512 tys. którą trzeba będzie spłacić w ciągu 
14 dni od chwili uzyskania środków unijnych oraz z wypracowanych własnych środków i 
podatków od osób fizycznych. 
Pani Myrcha zwróciła uwagę na mylny zapis w § 6298 załącznika Nr 4. Prawidłowy zapis 
kwoty winien być -  1 512 295 zł.

Pan Kapczyński zwrócił się z pytaniem, czy występują załączniki Nr 2 i 3 , ponieważ radni 
otrzymali po zmianie załącznik Nr 4.

Kierownik Finansów wyjaśniła, że zamiast załącznika powinien figurować zapis – „tabela”.

Dalszych uwag radni nie zgłaszali.

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednomyślnie 12 głosami „za” podjęła 

UCHWAĘ Nr XXIX/212/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok” która stanowi 
załącznik Nr 8 do protokółu.
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Pkt. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 
Treść  uchwały  odczytał  Wiceprzewodniczący  pan  Mieczysław  Marczak.  Radni  uwag  i 
wniosków nie zgłaszali.
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednomyślnie 12 głosami „za’  podjęła 
„UCHWAŁĘ Nr XXIX/113/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej”,  która 
stanowi załącznik Nr 9 do protokółu. 

Pkt. 9

Podjecie  uchwały w sprawie emisji  obligacji  Gminy Żelechów oraz zasad ich zbywania,  
nabywania i wykupu.

Treść  uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Radny Pan A. Prządka poprosił o wyjaśnienie zapisu  w § 3, na jaki cel obligacje 400 tys. w 
danym roku zostaną przeznaczone. Ponadto poprosił o informację jakie zadłużenie  będzie 
posiadała gmina  po zaciągnięciu kredytu.
Pani Jarząbek wyjaśniła, że zasięgała informacji  w  banku i poinformowana została, że nie 
ma potrzeby określać na jaki cel będę emitowane środki. Zadłużenie gminy kształtować się 
będzie w wysokości 8 167 940 zł i nie przekroczy 38,4 % w 2010r dochodów gminy.

Pytania odnośnie obligacji zadawał również Pan Kapczyński,- czy są to nowe obligacje, czy 
obligacje serii E10 będzie gmina spłacać przez pięć lat czy w piątym roku.
Jeśli w piątym roku zdaniem radnego winno się zmienić zapis.
Kierownik Wydziału Finansów  zaproponowała zapis w uchwale  okresu spłaty - „w ciągu” 
pięciu lat.
Dalszych pytań radni nie zgłaszali. 

W  wyniku  głosowania  Rada  Miejska  w  Żelechowie  11  głosami  „za”  (  Pan.M.Marczak, 
J.Pietryka,A.Prządka,W.Boratyński,M.Świtaj,M.Jasek,J.Bogusz,E.Gałazowski, 
PaniS.Kowalczyk,M.Błażejczy, B.Abramska-Myrcha), przy jednym głosie „wstrzymującym” 
(Pan  K.Kapczyński)  podjęła  „UCHWAŁĘ  Nr  XXIX/214/10 w  sprawie  emisji  obligacji  
Gminy Żelechów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu”,  która stanowi załącznik  
Nr 10 do protokółu.

 Pkt.10
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na okres 3 lat.

Pracownik  Urzędu  Miejskiego  Pan  Szubielski  wyjaśnił,  że  projekt  uchwał  dotyczy 
przedłużenia umowy dzierżawy gruntów rolnych położonych we wsi Zakrzówek.
Dotychczasowa  osoba  dzierżawiąca  grunt   ze  wsi  Kotłówka   zwróciła  się   w  dniu 
26.05.2010r. z wnioskiem o  przedłużenie umowy  na okres 3 lat.  W związku z ustawą o 
samorządzie gminnym Burmistrz nie może przedłużyć umowy, która już trwała 3 lata, gdyż 
zadanie to należy do  kompetencji Rady Miejskiej.
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Treść pisma stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
Radni uwag i wniosków nie zgłaszali.
Treść  uchwały  odczytała  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Żelechowie  i  zarządził 
głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 12 głosami „za” podjęła „Uchwałę 
Nr  XXIX/215/10  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na okres 3 lat”,  która stanowi 
załącznik Nr 12 do protokółu.

Pkt.11
Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IX/74/07  Rady  Miejskiej  w 
Żelechowie  z  dnia  15  listopada  2007r.  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w  Żelechowie przy ul. Staszica 4.

   Ponownie projekt uchwały omówił Pan Andrzej Szubielski.
Sprawa dotyczy sprzedaży części  działki  Nr 2623/1 o pow. 7m2 .  działka jest  własnością 
Gminy Żelechów i ma założona księgę wieczystą . 
Podejmowana  była  wcześniej  uchwała  w tej  sprawie  w listopadzie   2007 roku i  po  tym 
terminie został przeprowadzony podział działki. Jednak należało uszczegółowić wcześniejszą 
uchwałę  ze  wskazaniem  konkretnego  numeru  i  powierzchni  działki,   żeby  móc  zawrzeć 
umowę kupna sprzedaży z osoba zainteresowaną.

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Radni uwag i wniosków do treści uchwały nie wnosili.

W  wyniku  głosowania  Rada  Miejska  –  jednomyślnie  12  głosami  „za”  podjęła 
„UCHWAŁĘ Nr XXIX/216/10 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miejskiej  
wŻelechowie  z  dnia  15  listopada  2007r.  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w  Żelechowie przy ul. Staszica 4”, 
która stanowi załącznik Nr 13   do protokółu.

Pkt.12
 Wysłuchanie informacji Komisji Rewizyjnej w sprawie monitoringu.

Treść protokółu  Komisji Rewizyjnej obradującej na temat monitoringu miasta odbytego w 
dniu  27 maja  2010r.  odczytał  Przewodniczący  Andrzej  Prządka. Treść protokółu stanowi 
załącznik Nr 14.
Pan  Kapczyński  zwracając  się  do  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  poprosił  o 
odczytanie  kto  podpisał  protokół,  ponadto  radny  w  odniesieniu  do  treści  zawartych  w 
protokóle zapytał, w oparciu o jakie materiały przewodniczący mówi o spadku przestępczości 
dzięki  istniejącemu monitoringowi  miasta   oraz o odniesienie  się  do zapisu -  co oznacza 
wyrażenie „opis ustny Pana Kani” po roku czasu od realizacji  inwestycji,  której wydatek 
sięgał 124 tys. zł. 

Stwierdził  ponadto,  że  zaufanie  zastępcy  burmistrza  do  wykonawcy   jest  przesadne. 
Inwestycja   była  dzielona  na połowę żeby ominąć  przepisy o przeprowadzeniu przetargu. 
Jedno z  zaleceń komisji to zgromadzenie dokumentacji powykonawczej.
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Żeby  taką  inwestycję  rozpocząć  to   powinna  ona  przejść  całość  procedurę  tak  jak  inne 
inwestycje w gminie.

O  całym  zdarzeniu  radni  dowiadują  się  po  fakcie,  kiedy  następuje  zmiana  burmistrza. 
Zastępca  podpisuje  umowę  do  której  nie  ma  dokumentów  i  żadnych  założeń,  a  za  trzy 
miesiące podpisuje fakturę.

W momencie kiedy dokumenty po fakcie zostają uporządkowane i stają się dokumentami 
podpisanymi   przez  Burmistrza  i  Urząd  Miejski,  wówczas  zgodnie  z   przepisami 
postępowania  karnego nosi to znamiona przestępstwa.  

 Zdaniem radnego monitoring był potrzebny lecz nie za taką kwotę, a dziesięciokrotnie 
niższą,   i  to  do  końca  powinno  być  wyjaśnione,  lecz  nie  na  zasadzie  ustnego  opisu 
eksperta   Pana  Kani,  bo  to  ma  znamiona  kolesiostwa.  Uważa,  że  ktoś  nie  dopełnił 
obowiązków i  jest  to nie w porządku wobec mieszkańców którzy powierzyli  radnym 
pełnienie  funkcji  publicznej.  Społeczna  funkcja  radnego  jest  taka,  która  powinna 
reprezentować interesy gminy z poszanowaniem  prawa, a nie tak jak było to dotychczas u 
nas.

Następnie  głos  zabrała  Burmistrz  Pani  Mirosława  Miszkuka,  która  wyjaśniła,  że  komisja 
obradowała sama bez możliwości odniesienia się Burmistrza do postanowionych zarzutów.
31 maja 2010r. mija prawie rok od funkcjonowanie całości inwestycji pod nazwą monitoring 
w Żelechowie  Do tej pory nie było pośpiechu i próby wyjaśnienia o przekazaniu informacji 
pierwszego czy drugiego etapu.
Za  całość funkcjonowania urzędu w każdym zakresie odpowiada burmistrz a nie zastępca, co 
nie zwalnia pana Szubielskiego od  pominięcia wszelkich procedur z tym związanych.
Burmistrz wyjaśniła ponadto, że nie podpisze żadnego protokółu zakończenia robót do chwili 
wyjaśnienia sprawy monitoringu przez policję i prokuraturę. Jeśli organy ścigania stwierdzą 
że wszystko jest w porządku protokół końcowy robót będzie podpisany. 
W chwili obecnej sporządzenie protokółu i przekazanie formalne monitoringu Policji zdaniem 
Burmistrz nie ma specjalnego znaczenia, ponieważ monitoring działa i nikt nie ma zamiaru 
tego likwidować. W sprawie kontynuowania monitoringu ulicy Piłsudskiego w stronę urzędu 
wyjaśniła, iż działania takie mogą być podjęte, jeśli zadanie  znajdzie się w planie inwestycji i 
jeśli będzie wykonanie zgodnie z przestrzeganiem wszystkich przepisów prawa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że temat monitoringu został podniesiony  na 
wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na 
początku 2010r. 6 stycznia Komisja na swoim posiedzeniu wspólnie z Panią Burmistrz oraz 
pracownikiem urzędu omawiała kwestie monitoringu. Ustalony został termin dla Pana Kani 
celem  złożenia  brakujących  dokumentów.  Ustalane  były  również  inne  spotkania  z  Panią 
Burmistrz, które nie doszły do skutku. Celem wszystkich spotkań było wyjaśnienie kwestii 
brakujących dokumentów oraz zalegalizowanie monitoringu żeby można było przekazać go 
oficjalnie Policji.

Ponownie zabierając głos Burmistrz Żelechowa w odniesieniu do wystąpieniu Pan Prządki 
wyjaśniła,  że  w  sprawie   monitoringu  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  w  celu  wyjaśnienia 
sprawy powinien zostać  złożony w grudniu 2008r.przed podpisaniem pierwszej  umowy o 
rozpoczęciu inwestycji.

Pan Kapczyński poparł stanowisko Burmistrz, zakładając, że o inwestycji monitoringu miasta 
nie wiedzieli wiceprzewodniczący rady jak również nie wiedziała o tym  większość radnych.
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 Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że konstatacja Burmistrz jest jednoznaczna. Sprawa 
monitoringu będzie miała ciąg dalszy w organach dochodzeniowych, które podejmą decyzję.
Doświadczenie z użytkowaniem monitoringu przesądza  o potrzebie  jego funkcjonowania. 
Natomiast  cała  procedura,  etapy,  nadzór  inwestorski,  technika   być  może  mogą  być 
niedoskonałe.
Temat monitoringu jest społeczeństwu dobrze znany, sprawa jest przedmiotem dochodzenia 
w określonych organach. 
Obecnie  Rada  przyjmuje    informację  dotyczącą  monitoringu  miasta  przedłożoną  przez 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  do wiadomości.

Pkt.13
 Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Wiceprzewodniczący Rady  Mieczysław Marczak, przypomniał, że protokół  tradycyjnie był 
wyłożony do wglądu  w okresie międzysesyjnym, w związku z czym radni mogli się z jego 
treścią zapoznać i prosi o wnoszenie uwag.
Radny Krzysztof Kapczyński zgłosił na str. 7 protokółu poprawkę  wyrazu „ oprawioną” na 
„poprawioną”, dalszych uwag radni nie zgłaszali.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie  12 głosami „za” przyjęła protokół z 
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Pkt. 14
     Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu.
 Na wstępie radny Pan Andrzej Prządka zwrócił się z pytaniem do Burmistrz Żelechowa;
- kiedy będzie budowany wodociąg w Goniwilku, 
-  kiedy będzie  wykonana nawierzchnia  bitumiczna  drogi  w Woli  Żelechowskiej  od drogi 
Górzno- Żelechów w stronę wsi.
Burmistrz Żelechowa wyjaśniła, że w sprawie wodociągu w Goniwilku gmina posiada już 
pozwolenie na budowę i będzie niebawem sporządzona umowa z kierownikiem nadzoru oraz 
WGP będzie rozpoczynało prace, maksimum w ciągu trzech tygodni.
Odnośnie nawierzchni drogi w Woli Żelechowskiej  Burmistrz wyjaśniła, że gmina podpisała 
umowę na dofinansowanie. Przetarg prawdopodobnie  zostanie ogłoszony. Natomiast samo 
wykonanie  i  pozyskanie  kwot  będzie  aneksem przesunięte  do realizacji  na następny rok 
dlatego, żeby   własnych środków przeznaczonych na inne zadania nie uszczuplać a zająć  się 
tym co było zatwierdzone tj. stabilizacją drogi.

Pan  Prządka  stwierdził,  że  przyznana  dotacja  z  Urzędu  Marszałkowskiego  w  wysokości 
45 tys. na drogę nie powinna być przesuwana na rok następny, ponieważ wszystkie wnioski 
składane o dotacje na drogi należy wykorzystać. Jeżeli gmina stara się o pozyskanie środków 
powinna je wykorzystać, tym bardziej, że jest to  jeden wniosek, na który gmina otrzymała 
dofinansowanie i winien być zrealizowany w roku bieżącym, jeżeli inwestycje przesunięta 
zostanie  na następny rok, to w tym roku żadnej drogi z dotacji nie wykonamy.

Burmistrz  Mirosława  Miszkurka  ponownie  wyjaśniła,  że  umowa  na  dofinansowanie  jest 
podpisana i środki finansowe nie przepadną. Jeżeli wola Rady Miejskiej jest taka, żeby tą 
inwestycje  kontynuować prosi  o  wskazanie  środków jako wkład własny naszej  gminy na 
realizacje  tego  programu.  Na  realizacje  zadnia  potrzebne  jest  zabezpieczenie  z  własnego 
budżetu 75 tys. zł. 
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Jeśli będzie możliwość do zabezpieczenia środków przez preferencyjne kredyty zwróci się do 
rady o wprowadzenia zadania i wykonania inwestycji w roku bieżącym, nie jest za tym, aby 
tej drogi w roku bieżącym nie robić.

Pan Prządka stwierdził, iż w budżecie gminy zabezpieczone są środki w wysokości 300 tys. 
na drogi gminne.
Burmistrz  wyjaśniła,  że  ta  kwota  zabezpieczona  jest  na  stabilizacje  wszystkich  dróg 
gminnych, co było wyjaśniane na poprzedniej sesji.

Następnie Pan Kapczyński stwierdził, że był przekonany, że wodociągowanie końcówki ul. 
Traugutta  i  Letniska  będzie  wykonywana  niezwłocznie,  w  oparciu  o  to,  co  przekazywał 
poprzedni burmistrza i jego zastępca, że są już przygotowane wszystkie dokumenty w tym 
pozwolenie  na budowę.  Radny zapytał  co jest  z  inwestycja  dokończenia  wodociągowania 
Letniska.

Burmistrz  Żelechowa wyjaśniła,  że  przy wykonaniu  dokumentacji  projektowej  był  błąd,  i 
należało  w  niej    nanieść  poprawki.  To  jest  już  zrobione   i  niebawem  będzie  również 
pozwolenie na budowę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwracając się do Burmistrz Żelechowa w kwestii postulatów 
mieszkańców zapytał, czy prawdą jest, że Pan Kulisa został wyposażony w ileś telefonów i 
laptopów.

Burmistrz  wyjaśniła,  że Pan Kulisa w pewnym czasie miał  na stanie  trzy telefony  i  trzy 
laptopy, które  jako kierownik przejął od pracowników kończących  pracę w wydziale tj.  Pani 
Kozieł i Pana Błażejczyka. Przed odejściem z pracy Pan Kulisa rozliczył się z nich. 
Ponadto  Burmistrz  zakomunikowała,  że  siedem  numerów  telefonów  służbowych  zostaje 
zlikwidowanych, a abonament pozostałych użytkowników telefonów  zostaje obniżony z 75 
zł do 36 zł. 

Pan  Krzysztof  Kapczyński  zwracając  się  do  Przewodniczącego  Rady  zapytał  czy  jest 
zainteresowany laptopem dla swojej małżonki.

Radna  Pani  Abramska-Myrcha  powiedziała,  że  jest  oburzona  wystąpieniem  radnego 
Kapczyńskiego.
Przewodniczący Pan Tadeusz Pietryka wyjaśnił,  że nie jest zainteresowany laptopem, lecz 
chce sprostować, bo  być może jest to niesłuszne posądzenie osoby.
Następnie  zapytał   radnego  Pana  Kapczyńskiego  czy   prawdą  jest,  że  jako  prezes  straży 
otrzymał  od  burmistrza  Guli  telefon  komórkowy,  z  którego  nie  rozliczył  się  do  dnia 
dzisiejszego.
Udzielając  wyjaśnienia  przedmówcy Pan Kapczyński  powiedział,   że jest  faktem, że był 
przekazany telefon na straż, który otrzymał wówczas naczelnik Pan Marcin Włodarczyk. On 
osobiście telefonu  nie  posiadał, a jest on na stanie do dnia dzisiejszego w straży.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęło  pismo do Rady Miejskiej 
rozstrzygnięcie nadzoru prawnego w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie statutu M-GOK. 
Statut  przyjęty  przez  Rade  wymaga  poprawek,  jest  uzasadnienie  i  wskazówki  co  należy 
poprawić.  Ponieważ pismo wpłynęło 26 maja nie ma potrzeby pośpiechu wnoszenia go pod 
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obrady dzisiejszej sesji. Tego samego dnia wpłynęło do Rady podanie o możliwość wykupu 
dzierżawionego obiektu przy ul. Szkolnej w Żelechowie od Pana Samoraja.
Pismo to będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady. 

Pan Mieczysław Marczak udzielił  głosu mieszkance Żelechowa  Pani Bożenie Wiśnickiej, 
która swoim wystąpieniu  zwracając się do Pana A. Prządki  powiedziała, że tak łatwą ręką 
chciał podpisać monitoring. Za taką sumę można by zrobić być może drogę do Goniwilka i 
monitoring. Uważa, że za przykładem własnej firmy monitoring można było zrobić za 1/5 tej 
kwoty, a resztę przeznaczyć na drogi o które się radny  upomina . Uważa, ze sprawa ta uderza 
w podatników.

Radny Pan Prządka wyjaśnił,  że to nie  on będzie  podpisywał  monitoring  lecz chodziło  o 
zajęcie stanowiska przez Komisję Rewizyjną a wnioskował  nie o drogę w Goniwilku. Cieszy 
się i jest dumny z inwestycji zrealizowanych  na terenie miasta i gminy Żelechów w obecnej i 
poprzedniej kadencji rady.
Sukcesy są i widać je w każdym zakątku miasta i gminy. Zginęły bruki, ułożone są chodniki , 
zmodernizowano budynki szkół, pobudowano gimnazjum. Na terenie gminy powstały remizy 
strażackie, wymiana  stolarki okiennej w szkołach., są to potężne inwestycje. Była mowa, że 
pan  Gula   nie  wykorzystywał  środków  unijnych,  ale  drogi  były  robione.  W  Hucie 
Żelechowskiej  była  zrobiona  ok.  2  km  droga  od   Jarczewa  do  Huty  Żelechowskiej.  Za 
kadencji radnego powiatowego Pana Jerycha utwardzona została droga powiatowa od PGR-u, 
utwardzona droga także we wsi. Zarzut, że są drogi gminne w opłakanym stanie wynika z 
tego, że dróg tych jest przeszło 100 km i nie jest się w stanie zrobić ich na raz. Realizowanie 
inwestycji  jest  potrzebne,  zarzut,  że  gmina  była  zadłużona  za  kadencji  pana  Guli  był 
niestosowny,  ponieważ w tej  chwili  zadłużenie   wzrasta  z  5  do  ponad  8  mln.  Zdaniem 
radnego jeżeli gmina będzie otrzymywać pieniądze winno się szybko realizować inwestycje.
Burmistrz  Pani  Mirosława  Miszkurka  wyjaśniła  radnemu   kwestię  zadłużenia  gminy. 
Stwierdziła,  że na początku roku w uchwale budżetowej były wyjaśnienia,  że jeśli będzie 
zaciągnięta  pożyczka   na  kanalizacje  będzie  inwestycja  robiona,  na  tę  inwestycję  zastała 
zaciągnięta pożyczka pomostowa na 1,5 mln zł. 
W ten rok gmina weszła z zadłużeniem 5 mln.
Burmistrz  poinformowała  ponadto  o  przeprowadzonych  z  zakładem  energetycznym 
negocjacjach  prowadzonych  odnośnie  zniżek   cen  na  oświetlenie  uliczne.  Jeśli  uda  się 
wynegocjować niższe kwoty i będą oszczędności, wówczas droga w Woli Żelechowskiej i 
inne drogi na terenie gminy będą robione.

Pan Marek Jasek wyjaśnił,  ze w swoim pytaniu do Przewodniczącego komisji Rewizyjnej 
zwracał się o wyjaśnienie czy osobiście  miał sukcesy w wykrywaniu nieprawidłowości a nie 
sukcesy w tworzeniu dróg i innych inwestycji, 

W odniesieniu do wystąpienia  przedmówcy Pan Prządka wyjaśnił,  że Komisja  Rewizyjna 
zajmowała się sprawami na zlecenie  Rady.  Jedyną kwestią,  jaką zleciła rada komisji  była 
skarga Pana Domańskiego , innych tematów zleconych nie było.

Pan  Kapczyński  zwracając  się  do  przewodniczącego  komisji   zapytał  czy  kiedykolwiek 
Przewodniczący komisji informował o posiedzeniach komisji. Skrywane były nawet pisma od 
wojewody o odwołaniu burmistrza. Jak radni mogli podnosić coś na Komisji Rewizyjnej jak 
pan robił to cichaczem. Czy nie było zaskoczeniem że VAT jest nie odebrany, szalet miejski 
za  220 tys.  czy  pozostałe  inwestycje.  Pan  dowiedział  się  wówczas  gdy nastąpiła  zmiana 
burmistrza.
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Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  wyjaśnił,  że  niczego  nie  ukrywał,  natomiast  Pan 
Kapczyński był rekordzistą w zadawaniu pytań na sesjach i dziwi się,  że nic nie wiedział. 
Pani Barbara Abramska Myrcha zgłosiła wniosek o zamknie obrad sesji.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że  ustali kolejność osób, które zgłoszą  swój głos 
w dyskusji. Następnie wniosek radnej Pani Abramskiej - Myrcha poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 11 głosami „za” ( jeden radny nie brał 
udziału w głosowaniu) przyjęła wniosek pani Barbary Abramskiej – Myrcha  o zamknięcia 
obrad sesji po wystąpieniach Pana Bogusza, Pana Gałązowskiego i Pana Brycha.

Pan Jacek Bogusz odnośnie wystąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przypomniał, 
że po odbytym wyjeździe w teren gminy wiadome jest,  iż jest  jeszcze około 70 km dróg 
piaskowych do wykonania. W samej Hucie Żelechowskiej tych dróg jest około 6 km, na co 
trzeba jeszcze około 10 lat na ich wykonanie. W rankingu innych gmin, gmina Żelechów pod 
względem stanu dróg jest na samym końcu. Natomiast te drogi, które  były wykonane można 
było je wykonać za kwotę 1/3 tańszą.

Pan Eugeniusz Gałązowski zabierając głos wyraził zadowolenie z przedsięwzięć podjętych w 
uchwałach Rady dotyczących planowanej inwestycji kanalizacji  w ulicy Wilczyskiej.
Radny stwierdził, że dzięki temu   zwiększy się ilość odprowadzanych ścieków do 
oczyszczalni, i zmniejszy się dotacja.

Pan Brych – zapytał Radę Miejską  jak długo można zadłużać gminę Żelechów, bo budżet 
tego nie wytrzyma.
Odnośnie monitoringu zapytał – dlaczego Komisja Rewizyjna podpisała się pod tym wiedząc, 
że to jest źle.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że Rada podejmując w dniu dzisiejszym 
uchwały finansowe chce realizować inwestycje żywotne dla społeczeństwa gminy. Jedynym 
sposobem na możliwość rozwoju  gminy są kredyty, a ich bezpieczna granica wyznacza  60% 
ich wielkości w stosunku do dochodów budżetowych gminy. 
Rada Miejska  swój budżet musi umiejętnie dzielić między potrzeby ludności mieszkającej 
zarówno w mieście jak i na wsi. Przy niewykorzystanej ilości środków jest to trudność 
dodatkowa. Bywa, że planuje inwestycje pod dostępne środki.  
W kończącej się kadencji Rada starać się będzie poprawiać styl swojej pracy zgodnie z 
potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa, a szczególnie  zapewniać jawność naszego życia 
publicznego.

 Pkt.15
Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowanego porządku obrad  o godz. 14 40  Wiceprzewodniczący Mieczysław 
Marczak zamknął obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Protokółowała:
B.Lewandowska                                                                                                   
                                                                                                                                 WICEPRZEWODNICZĄCY 
                                                                                                                                Rady Miejskiej w Żelechowie
                                                                                                                      
                                                                                                                                      Mieczysław Marczak
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