
                                     PROTOKÓŁ NR XXXII/2010
z nadzwyczajnej  sesji  Rady Miejskiej  w Żelechowie odbytej  w dniu 24 września  2010r.  
w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.      

Stan radnych Rady Miejskiej – 15
Obecnych na posiedzeniu – 12  zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą  załącznik Nr 
1 do protokółu.      
 
Pkt. 1
    Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Tadeusz Pietryka o godz. 1000   otworzył obrady XXXII 
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, 
-Przedstawicieli samorządu wiejskiego w osobach Pań i Panów sołtysów,
- Zgromadzoną publiczność.
  Lista zaproszonych na sesję sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.

Ponadto 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.
Wyjaśnił ponadto, że sesja nadzwyczajna zwołana została na wniosek Burmistrza Żelechowa, 
której następnie udzielił głosu w celu dalszych wyjaśnień.

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka poinformowała, iż termin sesji został zwołany w trybie 
nadzwyczajnym, ponieważ uchwała w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej 
powinna być podjęta przed sesją Rady Powiatu, która zaplanowana jest na dzień 28 września 
2010r. Postanowienia Rady Miejskiej Żelechowa będą wiążące przy podejmowaniu uchwały 
w sprawie inwestycji budowy dróg powiatowych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pkt. 2
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Tadeusz Pietryka odczytał porządek obrad, który radni 
otrzymali.
Krzysztof  Kapczyński  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Przewodniczącego  Rady  odnośnie 
umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z okresu międzysesyjnego 
Burmistrz Żelechowa.
Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  iż  stanowisko  odnośnie  sprawozdania  podejmie  
w głosowaniu Rada, po czym zarządził głosowanie
Rada Miejska w głosowaniu jawnym –  jednomyślnie  12 głosami „za” postanowiła dokonać 
zmiany  porządku obrad , tj  w punkcie 3 umieścić zapis następującej treści:
 „Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego”.
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Po wprowadzeniu  do porządku obrad zmian Rada Miejska – jednomyślnie przyjęła porządek 
obrad jak następuje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
5. Podjecie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/10 Rady Miejskiej  w 

Żelechowie  z  dnia  21  stycznia  2010r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej 
Powiatowi Garwolińskiemu.

7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żelechów do 
projektu  pn.:  „Ciepło  ze  słońca-  poprawa  jakości  środowiska  naturalnego  gmin 
Powiatu Garwolińskiego”.

8. Podjecie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W 
Garwolin-Oziemkówka- Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna- Żelechów- Dudki-
Trojanów na długości 1486 mb w miejscowości Nowy Kębłów.

9. Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.  

 Pkt.3 
Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego.

Burmistrz  Żelechowa  Pani  Mirosława  Miszkurka  przedstawiła  Wysokiej  Radzie 
sprawozdanie ze swojej działalności  międzysesyjnej  za okres od  31 sierpnia   2010r. do 24 
września  2010r.
Rada Miejska w Żelechowie  sprawozdanie przyjęła do akceptującej wiadomości.
Treść powyższego sprawozdania stanowi załączniki Nr 3 do protokółu.

Pkt.4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Wyjaśnień  odnośnie  projektu uchwały udzieliła  Kierownik wydziału  Finansowego Urzędu 
Miejskiego w Żelechowie 
Główna zmiana polega na zwiększeniu planu budżetowego dochodów i wydatków o kwotę 
50581 zł.  Kwota ta pochodzi z WFOŚiGW na pokrycie  kosztów związanych  usuwaniem 
azbestu.
Ponadto zostaną dokonane  przesunięcia  pomiędzy działami i rozdziałami.
- Dział 600 § 6300  zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego o kwotę 22 tys 
    zł na budowę dróg powiatowych,
-  w  dziale  700   rozdział  4010  i  4120  –  zmniejszenie  wynagrodzeń,  a  kwota  ta  została 
przeniesiona na oświetlenie uliczne, i budowę baterii słonecznych.
Dokonano zwiększenia  wydatków w § 421o kwotę 13 tys. ,§ 426 o kwotę 5 tys. zakup usług 
pozostałych  i § 437 zwiększono o kwotę 2,5 tys zł.
W rozdziale 75095 § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono kwotę o 7 tys  zł. na wydatki 
związane z obchodami „Dni Żelechowa”.
Dział 754 75412  w §  4170 zwiększenie o kwotę 2 tys .zł. §  4280 1 tys. zł.,§ 4300 o 3 tys. zł.
§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o 15 tys.zł.
W dziale 801 zwiększono kwotę o 2 tys.  z działalności oświata i wychowanie i kwota ta 
mieści się w przesunięciach w ramach budżetu. 
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Dział 852 pomoc społeczna zmniejszono kwotę 15 tys. i przesunięto wydatki na oświetlenie 
uliczne.  W  dziale  85212  zwiększenia  wydatków  z  uzyskanych  dochodów  od  dłużników 
alimentacyjnych.
Rozdział  85213 przesunięcie  w paragrafach  w opiece  społecznej.  Dział  900 zwiększenie  
w budżecie dotyczą budowy oświetlenia ulicznego. 
Po stronie dochodów i wydatków zwiększenie planu jest o kwotę 51 581 zł. Budżet jest na 
tym samym  poziomie co był dotychczas.

Z  pozyskanych  środków  od  dłużników  alimentacyjnych  można  było  dokonać  wydatków 
wyłącznie w tym dziale i został zakupiony papier do xero
Głos w dyskusji nad uchwałą zabierali:
- Pani B. Abramska-Myrcha poprosiła o wyjaśnienie zmian w dziale 75023  § 4360 i 4370 
zwiększenie  opłat  z  zakresu  usług  telekomunikacyjnych,  skoro  abonamenty  telefoniczne 
zostały obniżone.
- Pan K.Kapczyński zwrócił uwagę na błędny zapis w § 1 uchwały „Dokonać zmniejszenia 
planu dochodów budżetowych”.
Zdaniem  radnego  winien  wystąpić  zapis  ”Dokonać  zwiększenia  planu  dochodów 
budżetowych”
Ponadto radny poprosił  o wyjaśnienie   zwiększenia  wydatków w dziale   85212 ,  §4740  
w  zakup materiałów papierniczych na kwotę 1 tys. zł  oraz  zapytał jakie były poprzednio 
wydatki związane z opłatami za telefon.

Wyjaśnień odnośnie zmian w budżecie udzielała Pani Jarząbek.
Odnośnie   opłat  za  telefon  wyjaśniła,  że  na początku  roku zaplanowano za małą  kwotę  
w budżecie na  wydatki za telefony i  stąd przesunięcia w budżecie.
Burmistrz poinformowała  również, że w 2009r gmina poniosła koszty ponad 50 tys. zł. opłat 
za  telefony.  Zestawienie  miesięcznych  wydatków  opłat  za  telefony  w  bieżącym  roku 
zwracając przy tym uwagę na obniżenie opłat z uwagi na obniżenie abonamentu  i darmowe 
rozmowy w sieci.
W sprawie kwot przeznaczonych na oświetlenie uliczne poinformowała, iż zaplanowane jest 
do realizacji oświetlenie uliczne w stronę Jarczewa, gdyż wykonana jest już dokumentacja

- Radny Pan Gałązowski zwrócił się z pytaniem w sprawie oświetlenia ulicznego ul. Długiej 
w  kierunku  Woli  Żelechowskiej  a  także  odnośnie  długości  modernizowanych  dróg 
powiatowych 

- Pan A.Prządka poprosił o wyjaśnienie,  ile dróg powiatowych zostało wykonane i jaka jest 
dotychczas przeznaczona kwota na ich realizację.
Stwierdził  ponadto,  że  w  styczniu  Rada  podejmowała  uchwałę  o  dofinansowaniu  dróg 
powiatowych w wys.  280 tys i zdaniem radnego powinno wystarczyć tych pieniędzy na 6 
odcinków dróg, a nie realizowano 4 odcinki dróg  i zwiększono dofinansowanie.
Gmina  powinna  wykonywać  z  własnych  środków   drogi  gminne,  a  odnośnie  dróg 
powiatowych  prowadzić  negocjacje  ze  Starostwem,  ponieważ  nie  określono  wcześniej   
w uchwale długości odcinków dróg, a realizację wybierał Starosta.
-  Pani  Kulikowska  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  do  dróg  powiatowych  przełożonych  do 
modernizacji na przyszły rok gmina będzie musiała  przeznaczyć nową dotację, czy w ramach 
tych obecnie przekazanego dofinansowania 280 tys. będzie powiat realizował zadanie.
Burmistrz  wyjaśniła,  że  w  przypadku  modernizacji  dróg  powiatowych  jeśli  będzie  taka 
konieczność corocznie gmina będzie musiała podejmować uchwałę o dofinansowaniu. Kwotę 
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280 tys  przekazano  na  realizację  czterech  odcinków drogi  wykonywanych  przez  powiat  
w  bieżącym  roku.  Jeśli  w  następnym  roku  będzie  dobra  wola  Rady,  będzie  prowadzona 
współpraca w tym zakresie.
Przedstawiła ponadto realizację modernizacji  odcinków dróg powiatowych na terenie gminy 
Żelechów oraz poniesione koszty.
Wyjaśniła, że gmina na drogi powiatowe w bieżącym roku wydatkowała własnych środków 
280  tys,  natomiast  koszty  Powiatu  Garwolińskiego  wynosiły  450  tys.  -  łącznie  koszt 
poniesiony na modernizacje dróg wyniósł 751 tys.zł. 
Natomiast  w podejmowanej  wcześniej  uchwale  nie  było  zawarte  jakie  odcinki  dróg będą 
modernizowane.
Nieważne czy to są drogi powiatowe czy gminne jeżdżą po nich mieszkańcy gminy.
Pan Gałązowski stwierdził,  iż  podejmowana była  uchwała na realizację  sześciu odcinków 
dróg, a obecnie wykonane będzie cztery, radny wyraził z tego faktu niezadowolenie.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Pan  M.Marczak  poprosił  o  wyjaśnienie,  jak  wygląda 
wykonywanie dróg przez nasze WGP, czy ktoś nadzoruje budowę, zważywszy na fakt, że 
gospodarstwo nie jest jednostka specjalistyczna w tym zakresie. 
Wyjaśnień przedmówcy udzielił Kierownik WGP Pan M.Michalik.
Stwierdził,  że  WGP  ma  doświadczenie  w  budowie  dróg,  buduje  według  standardów 
przewidzianych do ich budowy. Jest pracownik nadzorujący pracę uważa, że zachowane są 
wszelkie normy, osobiście również pilnuje aby prace zostały wykonane właściwie.

Pan Kapczyński  powiedział,  że  ma  nadzieję,  iż  nie  są  to  standardy budowy dróg sprzed 
czterech lat,  a jako przykład podał budowę drogi we wsi Wola Żelechowska kilkukrotnie 
poprawianej gdzie grubość dywanika była1,5 cm.

Pan Michalik wyjaśnił, że obecnie podbudowa drogi wykonywana  jest na grubości 10 cm, 
kruszywo grubsze kładzione jest na 8 cm. Kruszywo cieńsze kładzione na grubość 4 cm.

Pan A.Prządka w odniesieniu do wypowiedzi radnego Kapczyńskiego wyjaśnił, że pomimo 
cienkiej warstwy nawierzchni drogi, o której wspomniał do dziś trzyma się dobrze, ponieważ 
sam nią jeździ, na co Pan Kapczyński stwierdził że deklaruje dowody na zły stan tej drogi.
Pan  Prządka  ponadto  zwrócił  się  z  pytaniem  odnośnie  zmian  w  budżecie  dotyczącego 
przekazanie środków na oświetlenia. Poprosił o wyszczególnienie konkretnych  wydatków na 
oświetlenie  uliczne,  a  jakie  wydatki  rozgraniczone  są   na  wykonanie  dodatkowego 
oświetlenia typu usytuowanie nowej lampy. 

Udzielając  odpowiedzi  radnemu   Burmistrz  Pani  Mirosława  Miszkurka  wyjaśniła,  że 
oświetlenie  uliczne  do  czerwca  utrzymywało  się  na  wysokości  kosztów  lat  poprzednich, 
natomiast  wydatki  za  lipiec  i  sierpień  są  faktury niższe  o  6 tys.  Podjęte  były  rozmowy  
z Rejonem Energetycznym i zostały wynegocjowane niższe ceny na zakup energii oświetlenia 
ulicznego. Została zmniejszona  taryfa o 10 groszy na kilowatogodzinie.

Pani  Kulikowska  zapytała  czy  koszty   poniesionego  oświetlenia   przez  pół  roku   są 
uwzględnieniem  uzupełnienia braków 100 żarówek.
Radny Pan Gałązowski  uważa,  że  kwestię   wykonania  oświetlenia  odcinka,  który będzie 
robiony  Burmistrz winna ustalać z Radą.
Burmistrz ponownie wyjaśniła, iż podjęte jest działanie wykonanie  oświetlenia w kierunku 
Jarczewa  ponieważ  jest  już  na  to   dokumentacja,  a   zmiana  decyzji  poniesie  za  sobą 
dodatkowe koszty.
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Jest  przygotowana  również  dokumentacja  oświetlenia  od  Pana  Mucha  w  stronę  Woli 
Żelechowskiej,  lecz  są  większe  potrzeby  wykonania  oświetlenia  od  Woli  Żelechowskiej  
w  kierunku  Piastowa.  Zadanie  to  będzie  wykonane  zdaniem  mieszkańców  z  funduszu 
sołeckiego.
Pani  Kulikowska  poparła  inicjatywę  Pani  Burmistrz  w  kwestii  wykonania  w  pierwszej 
kolejności  oświetlenia  od  Żelechowa  w  stronę  Jarczewa  ponieważ  jest  to  niebezpieczny 
odcinek drogi, którym również dzieci idą  do szkoły.

Pan Marczak w swojej wypowiedzi nawiązał do  planowanego wykonania oświetlenia oraz 
wykorzystanie energii słonecznej.
W związku z brakiem dalszych pytań  Przewodniczący Rady  poprosił Wiceprzewodniczącą 
Rady Miejskiej  Panią Barbarę Abramska Myrcha o odczytanie  projektu uchwały po czym 
zarządził głosowanie.
W wyniku  głosowania  Rada  Miejska  –  10  głosami  „za”  (  Pan  J.T.Pietryka,  M.Marczak, 
J.Bogusz,  K.Kapczyński,  Pani  J.Kulikowaka,  S.Kowalczyk,  E.Zatyka,  M.Błażejczyk 
B.Abramska-Myrcha,  M.Świtaj),  przy dwóch głosach „wstrzymujących”  (Pan A.Prządka,  
E Gałązowski)  ,  głosów przeciw nie stwierdzono podjęła „UCHWAŁĘ Nr XXXII/237/10
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r”, która stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.

Pkt.5. 
Podjecie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Do projektu uchwały radny K. Kapczyński wnosił następujące merytoryczne  poprawki:

W § 1 nie powinno być  kropki,
W § 3 i § 4 nie powinno być wyszczególnienie jedynki,
W podpunkcie 3 zamiast kropki winien wystąpić przecinek,
W § 5 w punkcie 1 ppkt 5 nie powinno być przecinka bo to końcowe zdanie.
W § 5 pkt.2 ppkt 2 kropka i przecinek,
W § 7 nie powinno być w pierwszym zdaniu jedynki.
W pierwszym zdaniu „w zakresie” powinna być mała litera „w”,
W drugim podpunkcie „e”  powinna być kropka.
W § 7 w  podpunkcie  4  (stwierdzenie zakładu budżetowego) o jaki zakład chodzi.

Kierownik Pani Jarząbek wyjaśniła, że wyrażenie  jest właściwe ponieważ z końcem roku 
będzie likwidowany zakład budżetowy i uchwała dotyczy przedsięwzięć na przyszły rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wątpliwości do § 2 uchwały odnośnie zapisu 
„do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską Burmistrz może dokonywać  na wniosek 
komisji  rady  oraz  własnej  inicjatywy  zmian  w  projekcie  budżetu  powiadamiając  
o dokonanych zmianach Radę ”

Pan Kapczyński  poprosił  o  wyjaśnienie  przewodniczącego w jaki  sposób odbywała  się  ta 
procedura do tej pory.
Przewodniczący Jan Tadeusz Pietryka  powiedział, że w przypadku wprowadzanych zmian do 
budżetu zwoływani byli przewodniczący komisji i informowani o faktach. 

Nawiązując  do  zarzutów  przewodniczącego  Pan  Kapczyński  odczytując  §  4  uchwały 
stwierdził, że nie widzi nic, co by uchybiało procedurze uchwalania uchwały, dlaczego taką 
procedurę  przewodniczący przedkłada po wielu latach.
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Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  swoje  sugestie  opiera  na  faktach  w  przypadku 
podejmowania  decyzji  o inwestycjach nie  informując o tym Rady.  Uważa że winna być 
lepsza współpraca w tym zakresie pomiędzy władzą wykonawczą a uchwałodawczą.
Stosowne byłoby uwzględnić zapis „po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą”

Pan K.Kapczyński odnośnie zarzutów Przewodniczącego wyjaśnił,  że współpracy w radzie 
nie było  od początku kadencji.

Pan A.Prządka  odnośnie wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że nieprawdą jest, że tematy 
dotyczące  uchwał  nie  były  omawiane.  Tematy  dotyczące  zmian  były  dyskutowane  na 
komisjach przed sesją i nikomu nie było zabraniane kto chciał zabrać głos.

Pani J. Kulikowska wyjaśniła, że nie  przed wszystkimi sesjami dotychczas były posiedzenia 
komisji, dzisiejsza sesją jest nadzwyczajna i nie było czasu na zwołanie posiedzeń komisji.

Radny Pan Krzysztof  Kapczyński zgłosił wniosek aby Przewodniczący Rady  zaproponował 
brzmienie treści § 2.

Przewodniczący Pan Jan Tadeusz Pietryka  ponownie powiedział, że proponuje wykreślenie 
słów z § 2  „oraz z własnej inicjatywy” .

Pan  Kapczyński  wyjaśnił,  że  jako  organ  wykonawczy  Burmistrz  winna  mieć   prawo 
wnoszenia inicjatyw do budżetu.  

Burmistrz  Żelechowa  Pani  M.Miszkurka  wyjaśniła,  że  burmistrz  nie  może  mieć 
ograniczonego  prawa złożenia  wniosku do  projektu  budżetu,  a  posiedzenia  komisji  przed 
każdorazowym  posiedzeniem rady dotychczas były.

Dalszych uwag do projektu uchwały radni nie zgłaszali.
Projekt uchwały odczytała  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Pani Barbara Abramska –
Myrcha i przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 12 głosami „za” głosów wstrzymujących 
i przeciwnych nie było)  podjęła „UCHWAŁĘ NR XXXII/228/10 w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej”, która stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.

Pkt.6
     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/10 Rady Miejskiej w 
    Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
    Garwolińskiemu.

Odnośnie projektu uchwały Pan K.Kapczyński zgłosił poprawki - w § 2 i 3 na końcu zdania 
winna być  kropka.
Dalszych uwag radni nie wnosili.
Treść uchwały ponownie odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.
W  wyniku  głosowania  Rada  Miejska  11  głosami  „za”,  przy  jednym  głosie 
„wstrzymującym”(Pan  A.Prządka)  głosów  „przeciw”  nie  było,  podjęła  ”UCHWAŁĘ  Nr 
XXXII/229/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/10 Rady Miejskiej w    Żelechowie  
z  dnia  21  stycznia  2010r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  
Garwolińskiemu”, która stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.
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Pkt.7
    Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żelechów do    
    projektu pn.: „Ciepło ze słońca- poprawa jakości środowiska naturalnego gmin Powiatu 
    Garwolińskiego”.

Burmistrz Żelechowa wyjaśniła iż podejmowana w dniu dzisiejszym  uchwała wiąże się ze 
wspólnym partnerstwem trzech gmin tj. Gminy Żelechów, Górzno oraz Miastków Kościelny.
Przy ocenie wniosków o dofinansowanie na zakładanie baterii słonecznych za  partnerstwo 
w chwili rozpatrywaniu wniosku są przyznawane dodatkowe punkty.
Obecnie do Urzędu Miejskiego złożonych jest przez osoby zainteresowane  ok. 700 ankiet. 
Przystąpiono do podpisywania umów z mieszkańcami. W trakcie zawierania umów okazało 
się  że  zostało  zmniejszone  dofinansowanie  z   85%  do  70%.  W  chwili  obecnej  będą 
przeprowadzane rozmowy ze wszystkimi osobami zainteresowanymi,  o zmianie wysokości 
dofinansowania.  Umowy są  przygotowane  i  przyjmowane  przez  pracowników.  Wniosek  
o dofinansowanie będzie przygotowywać firma z Warszawy, a koszt opracowania wniosku 
dla trzech gmin wyniesie  łącznie 8 tys. zł

Pani  Kulikowska  zwróciła  się  z  pytaniem  czy  można  określić  na  dzień  dzisiejszy  po 
zmniejszeniu dofinansowania  wzrost kosztów jaki będą musieli ponieść mieszkańcy.
 
Burmistrz  wyjaśniła,  że  są  przygotowane  trzy  wersje  umów  w  zależności  od  ilości 
zamieszkałych w nim mieszkańców budynku w którym będą zainstalowane kolektory.
Przy założeniu najtańszego, którego ogólny koszt wyniesie 15 tys. zł, wówczas 15% udziału 
mieszkańca koszt wyniesie ok.  2 tys. zł. przy 30% udziale koszt wyniesie około 4 tys. zł.
Poziom dofinansowania nie zależy od gminy.

Radny Pan A.Prządka zapytał czy jest pewność, że 700 osób, które złożyło wniosek o solary 
będzie mogła skorzystać z dofinansowania.
Poprosił również o wyjaśnienie pojęcia pozytywnie złożonego wniosku, czy pojęcie dotyczy 
firmy opracowującej wniosek czy każdego indywidualnie.

Burmistrz  wyjaśniła,  że  jeśli  wniosek  uzyska  pozytywna  ocenę  i  gmina  będzie  mieć 
dofinansowanie to wszyscy którzy podpisali umowy otrzymają dofinansowanie. 
Wniosek będzie jeden dla Gminy Miastków Kościelny ,Górzno i Żelechów.
Składane  ankiety   miały  dać  rozeznanie  ile  osób  chce  przystąpić  do  projektu.  Wniosek 
uwzględnia wszystkie podpisane umowy.

Radny Pan K.Kapczyński zwrócił uwagę na błędny zapis w pierwszym zdaniu parambuły  
w wyrazie z późniejszymi zamiast „n” jest litera „ń” i brak kropki na końcu zdania.
Ponadto zapytał czy zagadnieniem solarów słonecznych  zajmowała się już Rada.

Dalszych  uwag  radni  nie  zgłaszali.  Treść  uchwały  odczytała  Pani  Barbara  Abramska- 
Myrcha.
W wyniku głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rada Miejska – jednomyślnie  
12 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ Nr XXXII/230/10   w sprawie wyrażenia zgody na  
przystąpienie  Gminy  Żelechów  do   projektu  pn.:  „Ciepło  ze  słońca-  poprawa  jakości  
środowiska naturalnego gmin Powiatu    Garwolińskiego ” która stanowi załącznik Nr 7do 
protokółu.
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Pkt.8
    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu 
    na     realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-
    Oziemkówka-   Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna- Żelechów- Dudki-Trojanów na 
    długości 1486 mb w miejscowości Nowy Kębłów.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Pan K.Kapczyński zwrócił uwagę na brak kropki na końcu zdania  w § 1.
Pani J.Kowalczyk zapytała czy wiadome jest jaki będzie ogólny koszt całej inwestycji.
Burmistrz wyjaśniła, iż podejmowana uchwała wiąże się ze złożeniem wniosku przez  Powiat 
Garwoliński w celu uzyskania dofinansowania na inwestycje.  Z deklaracji ustnej wiadome 
jest, że całość inwestycji kosztować ma 4 mln.zł. natomiast dofinansowanie zewnętrzne ma 
wynieść 60% kosztów tj. ok. 2,4 mln.zł.
Radna B.Abramska-Myrcha zaproponowała, aby w uchwale zaznaczyć, że chodzi o odcinek 
drogi od Żelechowa w kierunku Kębłowa.
Radny Pan A.Prządka  poparł propozycję radnej Abramskiej aby umieścić zapis, że gmina 
przystępuje  do  pomocy  finansowej  Powiatu  Garwolińskiego  z  zapisem-  „początek  od 
stadionu do Kębłowa”,  uważa  że to  gmina  wskazuje  odcinek  drogi  do realizacji  i  gmina 
powinna decydować.
Przewodniczący Rady  potwierdził także, że skoro gmina daje  pieniądze na inwestycje to 
powiat winien nas traktować nas jako partnerów.

Pan Kapczyński  powiedział,  że  podziela  pogląd wiceprzewodniczącej,  gdyż  rada powinna 
wskazywać to co gdzie są największe potrzeby.
Powinien być zapis o wyborze odcinka drogi, a jeśli powiat się nie zgodzi wówczas można 
zwołać sesję nadzwyczajną.
Pani J.Kulikowska zaproponowała, aby w dyskusji z powiatem na temat realizacji drogi brał 
udział  Przewodniczący  Rady  bądź  wiceprzewodniczący  i  przewodniczący  Komisji 
Rewizyjnej, bo tylko tak będzie można osiągnąć jakiś skutek.

Głos w dyskusji na temat zgłoszonego  zapisu w uchwale zabierał również Pan Gałązowski.

Burmistrz Mirosława Miszkurka poinformowała Wysoką Radę, iż po odbytej  przed chwila 
rozmowie telefonicznej  jest deklaracja Starosty, że nie będzie przeszkody aby umieścić zapis 
w uchwale  ze wskazaniem odcinka realizacji drogi od strony Żelechowa.
Radni zgłosili wniosek o umieszczenie w uchwale   w § 1 na końcu zdania zapisu o treści  –
„od strony Żelechowa”.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały wraz z naniesioną poprawką.
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednomyślnie 12 głosami „za”
podjęła  „UCHWAŁĘ  Nr  XXXII/231/10   w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej 
Powiatowi Garwolińskiemu  na     realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr  
1330W Garwolin-   Oziemkówka-    Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna- Żelechów- 
Dudki-Trojanów  na  długości  1486  mb  w  miejscowości  Nowy  Kębłów”,  która  jest  
załącznikiem Nr 8 do protokółu.
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Pkt.9
 Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Wiceprzewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  protokół  został  wyłożony  i  wszyscy  radni  mieli 
możliwość zapoznać się z jego treścią i poprosił o wnoszenie uwag.
Radni uwag i wniosków żadnych nie zgłaszali, w związku z czym przyjęcie protokółu poddał 
pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska –  11 głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym, 
głosów „przeciw” nie było -  przyjęła protokół z posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej  
w Żelechowie.

Pkt.10
Sprawy różne.

Pani  B.Abramska-Myrcha  odczytała  pismo  kierownika   przychodni  MEDICUS  Pani 
Stefaniak  Żak  w  sprawie  deklaracji  udziału  finansowego  w  budowie  parkingu  przy  ul. 
Reymonta.
Pismo powyższe stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.

Burmistrz  Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka podziękowała  paniom z Koła Gospodyń 
Gąsiory za przygotowanie wieńca dożynkowego  oraz za udział w Dożynkach Powiatowych 
w Pilawie, które odbyły się w dniu 5 września br.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady odczytała protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej 
i Budżetu odbytego w dniu 22 września 2010 roku.
Kopia Protokółu stanowi załącznik Nr 10.
Zapoznała  również wszystkich  obecnych z  pismem Wojewody Mazowieckiego w sprawie 
dokonanej  analizy  oświadczenia  majątkowego  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  oraz 
Burmistrza Żelechowa za 2009r.
Treść pisma stanowi załącznik Nr 11do protokółu.
Pani  Myrcha  odczytała  również  treść  pisma  dotyczącego  kampanii  „Zachowaj  Trzeźwy 
Umysł”.
Treść pisma stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.

Radny Pan E. Gałązowski zwrócił się z pytaniem czy mieszkańcy ul. Wilczyskiej  wpłacają 
na kanalizację w kasie urzędu. 
Odpowiedzi  radnemu udzieliła Burmistrz Pani Miszkurka, poinformowała, że mieszkańcy ul. 
Wilczyskiej  wpłacają  za  przyłącze  kanalizacyjne  i  od  każdego  indywidualnie  zależy  czy 
wpłaci pierwszą ratę czy całość z góry.  W przyszłą  środę rozpoczną się prace budowlane 
budowy kanalizacji w ul. Wilczyskiej.

Radny Pan Andrzej  Prządka zapytał   czy jest  informacja z policji  odnośnie toczącego się 
postępowania w sprawie monitoringu oraz toalety.
Burmistrz wyjaśniła, że nie ma odpowiedzi więc procedury jeszcze trwają.  

Pan  K.Kapczyński  zapytał  odnośnie  drogi  powiatowej  Żelechów-   Okrzeja   tj:  realizacji 
przedłużenia  budowy chodnika  w Al.  Wojska  Polskiego.  Ustalenia  były,  że  w końcowej 
części  ulicy  będzie  wykonany  chodnik  co  najmniej  po  jednej  stronie  ulicy.  Obecnie  są 
sygnały od mieszkańców ulicy, że chodnik nie będzie robiony.
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Pan  M.Marzczak  zwrócił  się  z  pytaniem  w  sprawie  prac  wymiany  linii  gazowej  w  ul. 
Szkolnej, z czyjej inicjatywy prowadzona jest inwestycja.

Udzielając wyjaśnień Burmistrz Żelechowa poinformowała, że w ulicy Szkolnej wykonywana 
jest wymiana instalacji gazowych   z inicjatywy i na koszt gazowni.
Przy okazji prac, właściwym byłoby wymienić płyty chodnika

Odnośnie chodnika w Al.Wojska Polskiego była  rozpatrywana przebudowa drogi łącznie  
z chodnikami. Powiat wskazywał na wykonanie odwodnienia ulicy co pociągnęłoby  za tym 
dość spore koszty.  Ustalenia z powiatem są, aby wykonanie chodnika   przełożyć na czas 
przyszły  po  to  aby  wykonać  więcej  nawierzchni  dróg,  ponieważ  są  ograniczone  środki 
finansowe przeznaczone na drogi.

Pan A.Prządka zapytał  skąd Tygodnik Siedlecki  wziął informację, o dofinansowaniu dróg 
powiatowych   przez  Gminę  Żelechów  w  wysokości  500  tys.  i  czy  będzie  sprostowanie 
odnośnie nieprawdziwych danych.  
 
Burmistrz  wyjaśniła,  że  osobiście  nie  widziała  tego artykułu,  i  nie wie kto podawał  takie 
informacje. W przypadku nieprawdziwych danych będzie zamieszczone sprostowanie.

Radna Pani M. Błażejczyk podziękowała za wykonanie drogi w kierunku Zakrzówka.

Radny  J.Bogusz  również  podziękował  Wysokiej  Radzie  i  Pani  Burmistrz  za  inwestycję 
drogową w Hucie Żelechowskiej i w imieniu mieszkańców wsi zaprosił radnych na spotkanie 
okolicznościowe w dniu 2 października. 

Pan Kapczyński odnosząc się do wcześniejszego wystąpienia na temat baterii słonecznych 
wyjaśnił,  że  jeden  z  mieszkańców w jego okręgu wyborczym powiedział,  że  usłyszał  od 
pracownika urzędu, jakoby sprawą  solarów i  wysokością stawek zajmowała się Rada. Taka 
informacja jest nieprawdziwa, podważa autorytet urzędu i to należy wyjaśnić 

Burmistrz wyjaśniła, że sprawą zajmują się wykwalifikowani pracownicy, a  jeżeli faktycznie 
tak było osobiście przeprasza tę osobę.

Pkt.11
        Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Jan Tadeusz Pietryka o godz. 13  00 

zamknął obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Protokółowała:
H.Dobrzyńska                                                                                  PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                    Rady Miejskiej w Żelechowie

                                                                                                          Jan Tadeusz Pietryka
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