
                                                     PROTOKÓŁ Nr XXX/10
z posiedzenia Rady Miejskiej  odbytego w dniu 30 czerwca 2010 roku w Sali Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.

Stan radnych Rady Miejskiej – 15
Obecnych na posiedzeniu – 11, zgodnie z załączona listą obecności, która stanowi załącznik 
Nr 1 do protokółu.

Pkt. 1
    Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Tadeusz Pietryka o godz. 1000  otworzył obrady XXX 
sesji Rady Miejskiej witając zaproszonych gości.

W imieniu Rady Miejskiej powitał:
- Burmistrza Żelechowa – Pani Mirosławę Miszkurkę,
- Sekretarza Gminy Żelechów – Pani Krystynę Koryś,
- Kierownika Wydziału Finansów – Panią Mirosławę Jarząbek,

-Kierowników 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 – 11   radnych, 
co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych uchwał i decyzji.

Pkt.2
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Jan Tadeusz Pietryka odczytał porządek obrad sesji, który radni otrzymali  w 
ustawowym terminie wraz z projektami uchwał. Radni i Burmistrz do porządku obrad 
wniosków  nie wnosili, w związku z czym przedstawiony porządek obrad przewodniczący 
poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednomyślnie  11 głosami „za” porządek obrad XXX 
sesji Rady Miejskiej przyjęła jak następuje: 
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1.Otwarcie sesji.

   2. Przedstawienie porządku obrad.

         3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Żelechowa z okresu międzysesyjnego.

         4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/214/10 Rady Miejskiej w 

             Żelechowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie emisji obligacji Gminy Żelechów oraz 

             zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

         5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 

         6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek.

         7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

         8. 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.

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

      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na okres 3 lat

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej    

      nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części 

      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas nieoznaczony.

12. Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXIX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

     13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

Pkt.3 
Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z okresu międzysesyjnego.

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 
sprawozdanie ze swojej działalności  między sesyjnej  za okres od   31 maja 2010r.
do 30 czerwca 2010r.
Rada Miejska w Żelechowie  sprawozdanie przyjęła do akceptującej wiadomości.
Treść powyższego sprawozdania stanowi załączniki Nr 3 do protokółu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie miedzysesyjnym odbyły się 
posiedzenia wszystkich komisji Rady w związku z czym poprosił przewodniczących 
poszczególnych komisji obrad o przedstawienie sprawozdania z obrad.

Sprawozdanie z  posiedzenia Komisji Rolnictwa, Komisji Komunalnej i Budżetu, Komisji 
Zdrowia, Kultury i Oświaty  oraz Komisji Sportu i Rekreacji, które odbyło się w dniu 28 
czerwca 2010r.  przedstawił radny Pan Eugeniusz Gałązowski.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się również w dniu 28 czerwca 
2010r. o godz. 900 oraz zajęte stanowisko komisji na temat poszczególnych projektów uchwał 
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będących tematem dzisiejszych obrad omówił jej  przewodniczący Pan  Andrzej Prządka.

  Pkt. 4
 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXIX/214/10  Rady  Miejskiej  w 
Żelechowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie emisji obligacji Gminy Żelechów    oraz   zasad  
ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przewodniczący  Rady Miejskiej odczytał treść uchwały. Radni uwag i wniosków do treści 
uchwały  nie  zgłaszali.  W  wyniku  głosowania  Rada  Miejska  9   głosami  „za” (  Pan 
J.T.Pietryka, M.Marczak,M.Świtaj, E.Gałazowski,J.Bogusz, Pani J.Kulikowska,  E.Zatyka,

• B.Abramska-Myrcha, S.Kowalczyk), głosów „przeciw’’ nie było przy 2 głosach „wstrzymujących” 
(Pan K.Kapczyński, A.Prządka)  podjęła „UCHWAŁĘ Nr XXX/217/10 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXIX/214/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie emisji obligacji 
Gminy Żelechów    oraz   zasad ich zbywania, nabywania i wykupu”, która stanowi załącznik Nr 4 
do protokółu.

Pkt.5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 

Przewodniczący   Rady  Miejskiej  odczytał  treść  uchwały.  Radni  uwag  i  wniosków  do 
uchwały  nie  zgłaszali.  W  wyniku  głosowania  Rada  Miejska  10   głosami  „za” (  Pan 
J.T.Pietryka,  M.Marczak,M.Świtaj,  E.Gałazowski,J.Bogusz,  K.Kapczyński,  Pani 
J.Kulikowska,   E.Zatyka,  B.Abramska-Myrcha,  S.Kowalczyk),  głosów „przeciw’’ nie  było 
przy  jednym   głosie  „wstrzymującym”  (Pan  A.Prządka)   podjęła  „UCHWAŁĘ 
Nr XXX/218/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r”, która stanowi załącznik Nr 
5 do protokółu.

 Pkt. 6
             Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek.

Przewodniczący  Jan Tadeusz Pietryka odczytał treść uchwały. Radni uwag i wniosków do 
uchwały nie zgłaszali. W wyniku głosowania Rada Miejska  - jednomyślnie 11  głosami „za” 
podjęła „UCHWAŁĘ Nr XXX/19/10 w sprawie: zaciągnięcia pożyczek”, której treść uchwały 
stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.

  Pkt 7
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Przewodniczący   Rady  Miejskiej  odczytał  treść  uchwały.  Radni  uwag  i  wniosków  do 
uchwały  nie  zgłaszali.  W  wyniku  głosowania  Rada  Miejska  10   głosami  „za” (  Pan 
J.T.Pietryka,  M.Marczak,M.Świtaj,  E.Gałazowski,J.Bogusz,  K.Kapczyński,  Pani 
J.Kulikowska,   E.Zatyka,  B.Abramska-Myrcha,  S.Kowalczyk),  głosów „przeciw’’ nie  było 
przy  jednym   głosie  „wstrzymującym”  (Pan  A.Prządka)   podjęła  „UCHWAŁĘ 
Nr XXX/220/10 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok”, która stanowi załącznik 
Nr 7 do protokółu.
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Pkt.8
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.

Treść uchwały odczytał Przewodniczący Jan Tadeusz Pietryka.
Radni uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłaszali, w związku z czym 
przewodniczący zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania rada Miejska – jednomyślnie 11 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ Nr 
XXX/221/10 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”, której  treść  stanowi  
załącznik Nr 8  do protokółu.

Pkt.9
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Żelechów na okres 3 lat.
Treść  uchwały odczytała na wniosek przewodniczącego Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Pani Barbara Abramska- Myrcha.

Radny  Pan  Krzysztof  Kapczyński  zgłosił  poprawkę  pisowni  uchwały   tj:  w  pierwszym 
akapicie w podstawie prawnej  winno  być napisane małą literą „tekst jednolity”

Przewodniczący Rady poprosił radnych o naniesienie zgłoszonej przez radnego  poprawki  w 
uchwale oraz zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania  Rada  Miejska – jednomyślnie 11 głosami „za” podjęła „ UCHWAŁĘ 
Nr XXX/222/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Żelechów na okres 3 lat.
Treść uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.

Pkt.10
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości 
położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów.

Treść uchwały odczytała również Pani Barbara Abramska- Myrcha.
Radni uwag i wniosków nie zgłaszali, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym  Rada Miejska -  jednomyślnie 11 głosami „przeciw”, (głosów „za” nie 
było, głosów „wstrzymujących” nie było) nie podjęła  Uchwały w sprawie  wyrażenia zgody 
na  sprzedaż   zabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Żelechowie  stanowiącej  własność 
Gminy Żelechów.

W związku z tym, że uchwała nie została podjęta przez Radę Miejską,  Przewodniczący 
poprosił radnych o zmianę kolejności numeracji następnego projektu uchwały.
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Pkt. 11 

Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  części 
nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Żelechów na czas nieoznaczony.

Treść uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Barbara Abramska-Myrcha.
Radni uwag i wniosków do treści uchwały nie zgłaszali, w związku z czym Przewodniczący 
Rady Miejskiej zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 11 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XXX/223/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  części 
nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Żelechów na czas nieoznaczony”, która 
stanowi załącznik Nr10 .do protokółu.

Pkt. 12

Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXIX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Radni uwag i wniosków do treści protokółu nie zgłaszali.
W wyniku głosowania Rada Miejska – 9 głosami „za” (Pan J.T.Pietryka,  
M.Marczak,A.Prządka, E.Gałazowski, M.Świtaj, J.Bogusz, K.Kapczyński, Pani B.Abramska-
Myrcha, S.Kowalczyk)  przy 2 głosach „wstrzymujących” (Pani E.Zatyka, J.Kulikowska) 
przyjęła Protokół Nr XXIX z posiedzenia Rady Miejskiej w Żelechowie odbytego w dniu 30 
maja 2010r.

Pkt. 13
Wnioski i zapytania.

Na wstępie Burmistrz podziękowała Wysokiej Radzie za powtórne podjęcie  wszystkich 
uchwał budżetowych na dzisiejszej sesji.
Następnie  Pan Eugeniusz Gałązowski zgłosił problem uszkodzonego  hydrantu w ulicy 
Wilczyskiej obok posesji Pani Grudzień. Radny wnioskował również o wykoszenie terenu 
przy ul. Wilczyskiej po byłej strzelnicy.
Ponadto zwracając się do Kierownika Posterunku Policji w Żelechowie zaapelował o 
ustawienie znaku ograniczającego prędkość pojazdów na ulicy przed zakrętem obok posesji 
Pana Miszkurki i Państwa Duckich w związku z  nadmierna prędkością jazdy kierowców, co 
stwarza w tym rejonie wyjątkowe niebezpieczeństwo.

Zabierając głos kierownik WGP powiedział, iż przyjmuje do wiadomości wnioski pana 
radnego i sprawdzi to.

Kierownik Posterunku Policji w Żelechowie wyjaśnił, iż Policja w Żelechowie nie zajmuje się 
ustawieniem znaków drogowych. Są na to określone procedury i z takim wnioskiem należy 
zwrócić się do zarządcy drogi 

Radny Pan Gałązowski powiedział , że w związku   z tym wniosek swój kieruje do Pani 
Burmistrz o zajęcie się tą sprawą.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił następnie, że do Rady wpłynęły pisma, o odczytanie 
których poprosił Wiceprzewodniczącą Rady.
Pani Barbara Abramska – Myrcha odczytała następnie treść poniższych pism: 
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-pismo  Pana Gerarda Matuszka, który ponownie zwraca się z ofertą do Rady Miejskiej w   
   Żelechowie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych sąsiadujących z cmentarzem w 
   Żelechowie oraz o zmianę przeznaczenia działek  w planie zagospodarowania 
   przestrzennego miasta, które stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
   Rada Miejska powyższą treść pisma przyjęła do akceptującej wiadomości podtrzymując   
   swoje stanowisko wyrażone na poprzedniej sesji  nie wyrażając zgody na zakup działek od 
   pana Matuszka  na rzecz gminy.
- wniosek  Pana Tomasza Kulisy w sprawie udostępniania informacji publicznych na temat 
   posiedzeń komisji rady, które stanowi załącznik Nr 12 do protokółu
- pismo Prokuratury Rejonowej w Garwolinie odnośnie przeprowadzenia kontroli w zakresie 
   budowy w 2008r szaletu miejskiego, a  także monitoringu miasta, które stanowi załącznik   
  Nr 13 do protokółu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w obecności składu Rady powołując się na określone pismo 
Prokuratury powiedział, iż zleca Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli i analizy w 
zakresie budowy szaletu miejskiego  Żelechowie oraz monitoringu.

 Odnośnie pisma Pana Kulisy wyjaśnił, że temat był omówiony przez wszystkie komisie Rady 
na ich posiedzeniu.
Pan Krzysztof Kapczyński poprosił Przewodniczącego o przedstawienie stanowiska Komisji 
Rady, jak również przedstawienie  co wynika z przepisów materii ustawowej  którą 
przywoływał Wiceprzewodniczący Rady oraz jak przepisy Statutu Gminy  regulują te 
kwestię.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarz Gminy, która powołując się na przepisy 
ustawy o samorządzie gminy wyjaśniła, iż informacja odnośnie jawności posiedzeń  
Komisji regulują przepisy ustawy i Rada nie musi zajmować się tą sprawą.
O terminie ostatniego posiedzenia komisji informacja była wywieszana na tablicy ogłoszeń 
urzędu a także na stronie BIP.

Pan Krzysztof Kapczyński przypomniał,  iż w Statucie występuje ten  zapis na 7 dni odnośnie 
powiadomienia Rady o terminie posiedzenia sesji, natomiast co do informacji na temat 
posiedzeń komisji nie ma pełnej regulacji, przywołanego terminu zawiadomienia.

Sekretarz Gminy pani K. Koryś wyjaśniła, że urząd zachowuje termin siedmiodniowy 
odnośnie powiadamiania radnych o posiedzeniu Rady dostarczając  radnym w terminie 
materiały, lecz co do posiedzeń komisji nie jest możliwe zawiadomić mieszkańców z 
wyprzedzeniem, ponieważ komisje zwoływane są w krótkim terminie.

Radny pan Andrzej Prządka w nawiązaniu do pisma pana Samoraja w sprawie wykupu 
nieruchomości zapytał jak wygląda sprawa innych  działek przeznaczonych do sprzedaży na 
dzień dzisiejszy.

Wyjaśnień radnemu udzieliła Burmistrz Żelechowa informując, iż obecnie gmina posiada 15 
działek przeznaczonych do sprzedaży,   informacja ta będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń 
urzędu.

Radna Pani Elżbieta Zatyka poprosiła aby przewodniczący komisji wcześniej informował
o posiedzeniu komisji władze gminy, wówczas będzie możliwość umieszczenia wcześniej 
informacji na BIP i tablicy ogłoszeń.
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Wiceprzewodniczący Rady Pan Mieczysław Marczak wyjaśnił, iż urząd zawiadamia 
publiczność wieszając zawiadomienia w miejscach zwyczajowo przyjętych o terminie 
posiedzeń sesji na 5 dni przed sesja, natomiast radni otrzymują materiały i informację na 7 dni 
przed sesją 

Ponownie Pan Kapczyński zabierając głos odniósł się w kwestii  przygotowywanych 
materiałów na sesje i komisje Rady  w części dobrych i szczegółowych opracowań na temat 
wydatków budżetowych.
Podziękował za powyższe starania Pani Burmistrz Żelechowa oraz Kierownikowi Finansów.
Radny zwracając się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że jest zdziwiony 
jego  postawą w kwestii głosowania nad podejmowanymi uchwałami budżetowymi w dniu 
dzisiejszym, zważywszy na fakt, iż w początkowej kadencji rady ważne dokumenty takie jak 
uchwała RIO dotycząca opinii projektu budżetu podrzucana była przed sesja w ostatniej 
chwili radnym do zapoznania się z nią. Opracowywane projekty uchwał na komisjach rady w 
przeciągu kilku dni przed sesją były radykalnie  zmieniane i na sesji  przyjmowane były o 
innej zmienionej treści.

Pan Andrzej Prządka nawiązując do wystąpienia radnego Kapczyńskiego wyjaśnił, że gdyby 
było tak dobrze to w dniu dzisiejszym na sesji rada nie powtarzałaby tych samych uchwał w 
głosowaniu co na poprzedniej sesji. Swoją postawę w głosowaniu nad uchwałami uzasadnił 
tym, iż na poprzedniej sesji przed podejmowaniem uchwał dopytywał Kierownika Wydziału 
Finansów czy te uchwały są prawidłowo opracowane, na co uzyskał odpowiedź, że są dobrze 
przygotowane ponieważ były uzgadniane z RIO. Dziś Pani Kierownik daje również 
gwarancję, że uchwały budżetowe opracowane są dobrze, i też ma do tego wątpliwość.
Ponadto wszystkie uchwały opiniuje kancelaria prawna, dlaczego wcześniej nie zostały 
wychwycone błędy w uchwałach.

Kierownik Wydziału Finansów Pani Mirosława Jarząbek przypomniała, iż na poprzedniej 
sesji wyjaśniała, że uchwałę odnośnie pożyczek uzgadnia z bankiem, natomiast podejmowane 
w dniu dzisiejszym uchwały budżetowe są uzgodnione z Regionalna Izba Obrachunkową.
Wyjaśnień radnemu na temat powtórnie podejmowanych uchwał budżetowych udzieliła 
również Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka.

Ponownie Pan Kapczyński wyjaśnił że na posiedzeniu komisji odnosił się do zmiany uchwał i 
miał również własne  uwagi. 
Wyrażanie przez radnego Pana Prządkę że miało być wspaniale uważa za akcent propagandy.
Jeżeli w poprzednim okresie było tak wspaniale, to dlaczego SKR ma 229 tys. zł zaległości i 
te pieniądze nie zostały ściągnięte, a Pan Prządka był Przewodniczącym Rady i obecnie jest 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, której w dniu dzisiejszym przewodniczący rady  zleca 
przeprowadzenie kontroli w dwóch sprawach nad którymi nadzór ma Prokuratura.
 
Pani Jadwiga Kulikowska wyjaśniła, iż zasadność podejmowanych na sesji w dniu 
dzisiejszych ponownie uchwał były szeroko omawiane na posiedzeniach komisji Rady, a 
ponadto uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy podejmowane są na każdej sesji i Rada 
powinna to zaakceptować, ponieważ  jest to zasadne dla dobra społeczeństwa i właściwego 
funkcjonowania  gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że nigdy nie uchylał się od obowiązków 
swoich działań w zakresie  przeprowadzanie kontroli zlecanych przez Radę. 

7



Rada Miejska w dotychczasowych działaniach nie zlecała komisji przeprowadzenia kontroli 
budowy szaletu miejskiego.

Sołtys wsi Piastów poprosiła o wyjaśnienie gdzie zostały przekazane pieniądze dla 
powodzian, a także gdzie zostało przekazane zboże, ponieważ z informacji jest jej wiadome iż 
zboże dla powodzian nie dotarło.  

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka wyjaśniła, iż  zboże, które zbierali sołtysi od 
mieszkańców  zgodnie z ustaleniami z Powiatem zostało odstawione do pomieszczenia 
Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie z następnie  było dostarczane transportem powiatu 
do gmin, które tego potrzebowały. Ostatni transport zboża odbył się w piątek przed sesją.
Na całość odstawionego z gminy Żelechów  zboża jest pokwitowanie, iż zboże zostało 
odstawione do Komendy Powiatowej PSP.
Zebrane pieniądze zostały przekazane do kasy urzędu i zostaną wpłacone  na podane konto 
dla powodzian.
Rozliczenia z dostarczonego zboża można sprawdzić w Urzędzie Miejskim.

Wiceprzewodniczący rady Pan Mieczysław Marczak poprosił przewodniczących komisji o 
organizowanie posiedzeń poszczególnych komisji resortowych celem rozpatrywania  spraw i 
zrealizowanie  przyjętych  planów pracy komisji ponieważ w niedługim czasie będzie trzeba 
przedstawić sprawozdanie z ich realizacji.

Radny Pan Andrzej Prządka zasugerował Wysokiej Radzie dobrowolną zbiórkę pieniędzy na 
rzecz pogorzelca z Samorządek Gminy Górzno, któremu spłonęły budynki gospodarcze wraz 
z karma dla zwierząt.
 
Radny pan Eugeniusz Gałązowski zwracając się do   Burmistrz Pani Mirosławy Miszkurka 
poprosił  o wyjaśnienie kwestii zakładania kolektorów słonecznych, jak przedstawia się 
sytuacja w poszczególnych gminach powiatu Garwolińskiego.

Burmistrz Żelechowa  następnie odczytała  pismo Starosty Powiatowego w Garwolinie, w 
którym Starosta  zwraca się o  przesłanie informacji na temat osób z poszczególnych sołectw , 
które przekazały dla powodzian największą ilość zboża, informując przy tym, że zboże  które 
zostało zebrane  przekazano zalanej  gminie Słubice. 
Wyjaśniła, iż informacja ta będzie zawierać wszystkie sołectwa Gminy Żelechów, które 
przekazały zboże. Pieniądze zebrane od mieszkańców zostaną przekazane powodzianom 
W taki sposób, aby nie było to anonimowo, i dla osób potrzebujących właściwej pomocy.
       Ponadto wyjaśniła, że na terenie powiatu Garwolińskiego ogłoszono nabór wniosków o 
dofinansowanie kolektorów słonecznych. Zbierane od mieszkańców materiały są na potrzeby 
złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz sposób rozpatrzenia samego wniosku nikt nie jest w 
stanie w tej chwili powiedzieć.
Burmistrz ponadto odczytała pismo Burmistrza Garwolina z prośbą o dofinansowanie 
inwestycji budowy krytej pływalni w Garwolinie. 
Treść pisma stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.

Radny Powiatu Garwolińskiego Pan Andrzej Bernacki w odniesieniu do wniosku pana 
Gałązowskiego w sprawie ograniczenia ruchu na ulicy Wilczyskiej stwierdził, że procedura o 
którą radny wnioskował potrwać może dłuższy okres czasu, natomiast sprawa jest nie 
cierpiąca zwłoki i należy działać niezwłocznie poprzez ustawienie przez Policje w 
Żelechowie  radaru w miejscu najbardziej  zagrożonym
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Kierownik Posterunku Policji w Żelechowie wyjaśnił, że Komisariat Policji nie posiada na 
stanie radaru, którym można by dokonać pomiaru prędkości.

Ponownie Pan Andrzej Prządka zaapelował o przekazanie od Rady Miejskiej w Żelechowie 
kwoty dla pogorzelca Pana Tadeusza Muchy, proponując zbiórkę kwoty w wysokości 3 tys. 
zł. Stwierdził, że  jeśli będzie to konieczne należałoby podjąć stosowną uchwałę.

Radny pan Krzysztof Kapczyński  poparł wniosek Pana Prządki proponując zbiórkę na ten cel 
pieniędzy z  diet radnych i ustalenia wysokości dobrowolnej składki  po sesji.
Radny był przeciwny podejmowania uchwały w tej sprawie.

Następnie głos zabrał Sołtys wsi Gózdem Pan Tadeusz Mucha, który  poprosił 
przeprowadzenie szkolenia dla sołtysów odnośnie funduszy sołeckich.

Sekretarz Gminy Pani Krystyna Koryś wyjaśniła, iż w tej chwili znane są terminy.
Do końca lipca Urząd powinien przekazać kwoty należne sołectwom funduszy sołeckich, 
natomiast do końca września jest termin ustalenia przez sołectwa wydatków. Obecnie innych 
danych nie ma  z Ministerstwa Finansów. W międzyczasie będą spotkania z mieszkańcami 
sołectw w sprawie przyjęcia statutu sołectwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Krystianowi Kania, który przedstawił 
swoje stanowisko odnośnie nie działającego Internetu w szkole w Goniwilku oraz strony 
internetowej Urzędu Miejskiego.
Pan Kania poinformował, że posiada dokumenty korespondencji z urzędem oraz z Nadzorem 
Budowlanym w Garwolinie. Korespondencja powyższa stanowi załącznik Nr15  do protokółu.
Dwa lata temu udostępniony został budynek w szkole w Goniwilku i w Stefanowie na 
założenie urządzenia na odbiór Internetu. W tamtym czasie urząd nie ponosili żadnych 
kosztów ani opłat miesięcznych w zamian za postawienie konstrukcji. Na początku tego roku 
urząd wystosował pismo o zdjęcie masztów ze szkoły.
Odbyła się   kontrola nadzoru budowlanego w szkole w Goniwilku, gdzie spisany został 
raport, a następnie odbyły się oględziny w szkole w Stefanowie. 
Osoby z nadzoru budowlanego wyraziły bardzo duże  zdziwienie, że szkoła mając Internet za 
darmo pozbawia  się go całkowicie.
W kwestii postępowania otrzymuje pismo z 22 marca br.w ślad za tym  14 kwietnia wydano 
postanowienie  o uzupełnienie dokumentacji celem zalegalizowania masztów. Kontaktował 
się z urzędem w tej sprawie informując iż do legalizacji niezbędny jest plan budynków. Ze 
swojej strony posiada wszystkie wymagane dokumenty takie jak  projekt i oświadczenia o 
własnej konstrukcji. W maju w wyznaczonym terminie nie uzupełnili żadnej dokumentacji 
ponieważ nie uzyskali z urzędu miejskiego planów budynku.
29 marca odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim odnośnie Internetu w szkołach oraz 
strony internetowej urzędu. Zaproponował wówczas ze swej strony dalszą współpracę w taki 
sposób, aby  szkoła Stefanów  w zamian za udostępnienie powierzchni dachowej w dalszym 
ciągu będzie mógł korzystać z Internetu łącza 2 mega. W zamian tejże współpracy również 
zaproponował Internet w Goniwilku na własny koszt.
Po 18 dniach otrzymał odpowiedź iż burmistrz nie zajęła jeszcze stanowiska w tej sprawie i 
poprosiła o przedstawienie oferty na piśmie. Oferta została przedstawiona, po czym otrzymał 
pismo z urzędu z prośba o spotkanie się w dniu 28 kwietnia  i przedstawienie szczegółów.
Spotkanie takie nie odbyło się, ponieważ Pan Kulisa, który prowadził całość spraw przebywał 
na zwolnieniu lekarskim, z następnie był niedostępny.
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Około trzech tygodni temu pod koniec maja rozmawiał z Panią Burmistrz na temat 
współpracy. Ze swej strony oferował, iż udostępni Internet w szkole w Goniwilku za darmo 
natomiast maszt będzie usytuowany odpłatnie. Pani Burmistrz zaproponowała że w zamian za 
dzierżawę masztu w Stefanowie uruchomi Internet za darmo w Goniwliku. Na kolejnym 
spotkaniu w urzędzie wyraził ustna zgodę na temat Internetu  i w zamian za usytuowanie 
masztu w Stefanowie będzie udostępniony Internet w Goniwilku prędkości 0,5 mega, 
natomiast w Stefanowie została zwiększona prędkość do 2 mega. Dwa tygodnie po spotkaniu, 
gdzie była wyrażona zgoda na kolejnym spotkaniu Pani Burmistrz podziękowała mu za 
współpracę. W dniu 14 czerwca został przerwany dostęp do Internetu w Goniwilku a 20 bądź 
21 czerwca odbył się demontaż konstrukcji masztu  w szkole w Goniwilku.
Legalizacja budowli polegać miała na przeprowadzeniu inwentaryzacji budynku.
Odnośnie strony internetowej w dniu 29 marca odbyło się spotkanie, i w tym samym dniu 
przekazał na sekretariacie wszelkie dane i hasła  niezbędne do przegrania strony internetowej. 
Przekazał również te same dane drogą internetową Panu Kulisie Dane były do konta SDP 
ESKUAL i KONTA ADMINISTRACYJNEGO.. Pan Tomasz stwierdził, ze potrzebne mu są 
kilka dni na przegranie tego. Po trzech tygodniach próbował skontaktować się z Panem 
Kulisą. Około 24 maja przeprowadził rozmowę z Sekretarzem Urzędu Panią Koryś 
zaproponował, aby  serwer, który opłacał jest mu już nie potrzebny, ewentualnie dokona sam 
przeniesienia odpłatnie danych za kwotę 1600 zł. Brakowało danych do serwera urzędowego. 
Po upływie trzech, czterech tygodni z chwilą zakończenia współpracy w zakresie Internetu 
poinformował sekretarz, iż rezygnuje z usługi przeniesienia strony i poprosił o przeniesienia 
danych z serwera w ciągu doby, gdyż po tym terminie zostanie strona wyłączona, i jest 
wyłączona do chwili obecnej.
Obecnie trzeci tydzień szkoły nie maja Internetu, natomiast panie dyrektorki o całym zajściu 
dowiedziały się w dniu przeprowadzonej kontroli kiedy udostępnił im do wglądu pismo.
Do momentu demontażu masztu w Stefanowie Internet jeszcze będzie w szkole.

Radna Pani Stanisława Kowalczyk poprosiła o wyjaśnienie:
- kto wydał zezwolenia Panu Kani na usytuowanie masztu na budynku szkoły gdzie uczą się 
dzieci.
- wyraziła zdziwienie, że do tej pory nie został poinformowany nadzór budowlany o 
usytuowaniu masztów w szkole. 
-czy to jest zgodne z prawem, że na prywatnym serwerze pan Kania umieszczał dane urzędu.

Udzielając odpowiedzi Pan Kania stwierdził, iż trudno w tej chwili powiedzieć kto wydał 
zgodę ponieważ to było dwa lata temu. Zgoda o usytuowaniu masztów w szkole była wydana 
ustnie.

Pan Kapczyński zapytał z kim Pan Kania miał ustną umowę, kto ją wydał i co oznacza 
umowa ustna na inwestycje. 
Następnie zapytał czy Pan Kania nie miał świadomości, że umieszczenie danych urzędu na 
prywatnym serwerze nie ma znamion przestępstwa.
Jaki był koszt usługi w skali miesięcznej  opłaty oddzielnie dla szkoły w Stefanowi i w 
Goniwilku w kwestii Internetu.

Pan Kania wyjaśnił, że koszty opłaty w tym momencie jest kwestią nie do opisania.
Odpowiedzialnymi za maszty są sami osobiście. Zanim wykonał inwestycję osobiści 
prowadził sprawdzenia konstrukcji mocowań, sprawdzenia odbywały się co trzy miesiące.
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Pani Kowalczyk poprosiła o udostępnienie zaświadczenia, że maszty mocowane w szkole są 
bezpieczne.

Pan Kapczyński w odniesieniu do wystąpienia radnej Stanisławy Kowalczyk  poprosił o 
złożenie na ręce Przewodniczącego rady Miejskiej  protokółu o legalizacji i konserwacji 
masztu i że maszt był przyjęty protokołem. 
Następnie głos zabrała Burmistrz Żelechowa informując, iż rozmowy z Panem Kanią trwały, 
a Pan Kania wchodził coraz to z nowym pomysłem. Sprawa braku Internetu w Goniwlku to 
jest problem Burmistrza, dyrektora szkoły ale nie Pana Kani.
Odnośnie demontażu masztu w szkole w Stefanowie Burmistrz  zastrzegła osobiście iż bez 
jej zgody Pan Kania masztu obecnie nie może zdemontować.
14 czerwca Burmistrz podziękowała Panu kani za współpracę, ponieważ na takich zasadach 
współpracować  nie można było.
Dużo zamieszania z kodami dostępu wynikło z powodu włączenia się Pana Kulisy, który 
okazał się zupełnie nieodpowiedzialnym pracownikiem i tych czynności nie wykonywał w 
sposób należyty i nawet  kody które nam  udostępnił pismem w ostatnim dniu swojej pracy 
okazały się błędne podane nie takie jakie obowiązywały.
Burmistrz zapewniła, że od nowego roku szkolnego Internet w szkołach będzie.

Pan Krzysztof Kapczyński zgłosił wniosek formalny, aby dyskusje powyższą na temat 
Internetu przenieść na posiedzenie komisji  aby szczegółowo przyjrzeć się dokumentom.

Ponownie Pan Krystian Kania wyjaśnił, że przeniesienie masztów nastąpi w najbliższym 
czasie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Tomaszowi Kulisie, który wyjaśnił, iż do 
Pana Kani jako osoby prywatnej nie ma nic. Poprosił natomiast o sprostowanie wypowiedzi, 
Burmistrz Żelechowa która zniesławiła jego osobę.
 Ponieważ powiedziała Burmistrz to publicznie prosi o odwołanie tych słów także publicznie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że tematem wywołanym na koniec obrad zajmie się 
odpowiednio tematyczna komisja.

Następnie udzielił głosu mieszkańcowi Żelechowa Panu Andrzejowi Brych, który w swoim 
wystąpieniu powiedział, że zlecenie przez prokuraturę tak poważnej kwestii Komisji 
Rewizyjnej nie ma sensu, ponieważ na poprzedniej sesji Komisja próbowała wymóc na Pani 
Burmistrz żeby przyjęła monitoring. Uważa, że do tego celu powinno powołać się komisje z 
całej Rady żeby tym się zajęła, dlatego, że komisja Rewizyjna już to przerabiała i nie zrobiła 
w tym temacie nic.
Wykonane inwestycje, o których wspominał Pan Prządka na poprzedniej sesji są mało 
funkcjonalne pod względem ich użytkowania. Jako przykład podał hale sportową oraz 
nawierzchnie boisk. Ponadto porównał koszty budowy do hali w gminie Sobolew.

Pan Andrzej Prządka wyjaśnił, że z Panem Brychem nie będzie polemizował, bo nie jest 
fachowcem w sprawach inwestycji, a fakty są takie jakie widać, a są widoczne gołym okiem
w Żelechowie jak i we wszystkich wioskach naszej gminy.

Burmistrz Żelechowa wyjaśniła, że tam gdzie były dotychczas nieprawidłowości będzie się 
starać wyjaśnić . Nieprawidłowości dotyczyły inwestycji budowy remizy w Gózdu. Obecnie 
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udało się dokonać zakupu działki pod remizę w Gózdku  celem  zakończenia  budowy. 
Kolejną nieprawidłowością były maszty w szkołach.
A to co powiedziała na temat Pana Kulisy jest to ocena jego ostatniego etapu pracy jako 
pracownika  Urzędu Miejskiego w Żelechowie.
Radny Pan Eugeniusz Gałązowski odnośnie wystąpienia Pana Brycha powiedział iż nie jest 
ekspertem w dziedzinie oceny budowy hali sportowej i poniesionych kosztów porównując 
inwestycje do hali sportowej w Sobolewie zważywszy na przedział czasu w jakim oba obiekty 
były budowane.

Pani Elżbieta Zatyka odnośnie  wystąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
stwierdziła, iż promując osiągnięcia poprzednich władz nie wspomniał o stanie dróg 
gminnych, ile jest zrobionych a ile na terenie gminy jest jeszcze dróg   do zrobienia.
Radna przedstawiła ponadto uzyskane informacje na temat dróg terenu gminy Żelechów:
I tak drogi w mieście:
 9 790 m – drogi bitumiczna
4068 m – drogi utwardzone tłuczniem 
 25 501 m drogi gruntowe
Powierzchnia dróg na wsi:
8 290 m nawierzchni bitumicznej,
26 775 dróg utwardzonych tłuczniem,
44 666 drogi gruntowe do wykonania
Łącznie występuje na wsiach 797 31m  dróg

Pkt.14
Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Jan Tadeusz Pietryka o godz. 
13 00 zamknął obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Protokółowała:
B.Lewandowska                                                                              PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                    Rady Miejskiej w Żelechowie

                                                                                                          Jan Tadeusz Pietryka
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