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PROTOKÓŁ Nr V/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 17 lutego 2011r. w sali Miejsko -
Gminnego Ośrodka Kultury  Żelechowie. 
 
 
Stan radnych Rady Miejskiej – 15 
Obecnych na posiedzeniu – 12 zgodnie z  listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do 
protokołu. 
 
Pkt 1  
 Otwarcie sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Jadwiga Kulikowska o godz. 1405 
otworzyła obrady piątej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 
 
- Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 
- Burmistrza Żelechowa Panią Mirosławę Miszkurka, 
- Skarbnik Gminy Żelechów  Panią Mirosławę Jarząbek, 
- Sekretarza Gminy Żelechów Panią Krystynę Koryś,  
- kierowników jednostek pomocniczych, 
- kierownika Posterunku Policji w Żelechowie Pana Krzysztofa Sągola, 
- dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów, 
- sołtysów Gminy Żelechów, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2 do  
  Protokołu. 
-wszystkich  obecnych mieszkańców Gminy. 
 
Następnie poinformowała, że na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy obecnie  – 12 
radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  
Trzej radni nieobecni na sesji są usprawiedliwieni. 
 
Pkt.2 
Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska przedstawiła porządek obrad, 
który radni otrzymali w ustawowym terminie przed sesją, wraz z załączonymi projektami 
uchwał. 
Radni oraz  Burmistrz zmian i wniosków do porządku obrad nie zgłaszali, po czym 
Przewodnicząca odczytany  porządek obrad poddała pod głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 12 głosami ”za” (głosów 
„przeciw” i wstrzymujących się – nie było) porządek obrad przyjęła jak następuje: 
 

1.Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 

         3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 27 stycznia 2011r. 
         4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. 
         5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi   
             Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364W  
             Arielów - Stefanów   na długości 1300mb w miejscowości Władysławów. 
         6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego  
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             deficytu  budżetu Gminy Żelechów w 2011 r. 
         7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
         8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/11 Rady Miejskiej w  
             Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
             Gminy Żelechów na lata 2011-2018. 
         9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy  
             Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kochanowskiego. 
        10. Przyjęcie planów pracy na 2011 r.: - Komisji Rolnictwa, 
                                                                       - Komisji Komunalnej i Budżetu, 
                                                                       - Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty, 
                                                                       - Komisji Sportu i Rekreacji, 
                                                                       - Komisji Rewizyjnej. 
       11.Przedłożenie wniosków o zmianę przeznaczenia planu zagospodarowania  
            przestrzennego miasta i gminy Żelechów. 
       12. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
       13. Sprawy różne. 
       14. Zamknięcie obrad. 
 
 
  Pkt 3 
         Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 27 stycznia 2011r. 
 
Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 
sprawozdanie ze swojej działalności za okres od dnia 27 stycznia 2011 roku do 17 lutego 
2011r. 
Rada Miejska w Żelechowie  sprawozdanie przyjęła do  wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załączniki Nr 3 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że przed sesją w dniu 14 lutego 2011r. 
odbyły się wspólne obrady wszystkich Komisji Rady Miejskiej, w związku z czym poprosiła 
Przewodniczącego obrad o zapoznanie Wysoką Radę  i wszystkich obecnych z przebiegiem 
posiedzenia.  
Sprawozdanie ze  wspólnego posiedzenia  komisji  odczytał Pan Daniel Kwaśniewski, 
zapoznając jednocześnie Radę i wszystkich obecnych ze stanowiskiem członków komisji na 
temat podejmowanych w dniu dzisiejszym uchwał. 
Powyżej przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Pkt 4  
       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. 
 
Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska. 
Radni uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 12 głosami „za” (głosów 
„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” – nie było), podjęła „UCHWAŁĘ Nr V/66/11 w 
sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r”, która stanowi  załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Pkt 5  
             Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi   
             Garwolińskiemu  na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr   
             1364W  Arielów - Stefanów   na długości 1300mb w miejscowości Władysławów. 
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Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska. 
Radni uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  – jednogłośnie 12 głosami „za” (głosów 
„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” – nie było), podjęła „UCHWAŁĘ Nr V/67/11 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu  na realizację zadania 
pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364W  Arielów - Stefanów   na długości 1300mb w 
miejscowości Władysławów”, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Pkt 6  
        Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego  
       deficytu  budżetu Gminy Żelechów w 2011 r. 
 
Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
Radni uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 12 głosami „za” (głosów 
„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” – nie było), podjęła „UCHWAŁĘ Nr V/68/11 w 
sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu  budżetu Gminy 
Żelechów w 2011 r.” która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Pkt 7  
        Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
 
Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska. 
Radni uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 12 głosami „za” (głosów 
„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” – nie było), podjęła „UCHWAŁĘ Nr V/69/11 w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki”, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 8  
          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/11 Rady Miejskiej w  
          Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
          Gminy Żelechów na lata 2011-2018. 
 
 
Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska. 
Radni uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 12 głosami „za” (głosów 
„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” – nie było), podjęła „UCHWAŁĘ Nr V/70/11 w 
sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/11 Rady Miejskiej w  Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Żelechów na lata 2011-2018”, która 
stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Pkt 9  
        Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy  
        Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kochanowskiego. 
 
 
Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska. 
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Radni uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 12 głosami „za” (głosów 
„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” – nie było), podjęła „UCHWAŁĘ Nr V/71/11 w 
 sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w 
Żelechowie przy ul. Kochanowskiego”, która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
 
 Pkt 10 
               Przyjęcie planów pracy na 2011 r.: - Komisji Rolnictwa, 
                                                                       - Komisji Komunalnej i Budżetu, 
                                                                       - Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty, 
                                                                       - Komisji Sportu i Rekreacji, 
                                                                       - Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodnicząca Rady  wyjaśniła, że na posiedzeniu komisji  były przegłosowane i przyjęte 
plany pracy trzech Komisji Rady . W chwili obecnej poprosiła przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej i Wiceprzewodniczącą Komisji Komunalnej i Budżetu o przedstawienie  planu 
pracy na 2011 rok oraz przegłosowanie planów przez członków tych komisji. 
 
Przewodnicząca Pani Danuta Frydel odczytała na wstępie zakres działania Komisji 
Rewizyjnej zawarty w przepisach § 50 i  § 51 Statutu Gminy Żelechów, a następnie odczytała 
plan pracy Komisji Rewizyjnej, po czym Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad 
jego przyjęciem. 
W wyniku głosowania Komisji Rewizyjna – jednogłośnie 3 głosami „za” obecnych na sali 
obrad członków komisji – przyjęła pozytywnie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. 
Powyższy plan pracy komisji stanowi załącznik Nr  11 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca Pani Elżbieta Kozdój odczytała plan pracy Komisji Komunalnej i 
Budżetu na 2011 rok. 
Przedłożony plan pracy Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie komisji. 
W wyniku głosowania członkowie Komisji Komunalnej i Budżetu – jednogłośnie 4 głosami 
„za” pozytywnie przyjęli Plan pracy komisji  na 2011 rok 
Powyżej przedłożony plan stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Pan  Zbigniew Bryzek przedstawił plan pracy 
Komisji. 
Powyżej przedłożony plan pracy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Pan,Jerzy Ośka  przedstawił  plan pracy Komisji Zdrowia, Kultury i 
Oświaty na 2011 rok. 
Powyżej przedłożony plan pracy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Daniel Kwaśniewski przedstawił plan pracy Komisji Sportu i  
Rekreacji na 2011 rok. 
Powyżej przedłożony plan pracy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła ponownie głosu Pani Danucie Frydel, która 
poinformowała, że plan pracy Komisji Rewizyjnej może jeszcze ulec zmianie, po odbytym 
przez radną szkolenia  z zakresu działania Komisji Rewizyjnej w dniu 25 lutego 2011r. 
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Przedłożone powyżej plany pracy  Przewodnicząca Rady Miejskiej  poddała pod głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 12 głosami „za” ( głosów 
przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się „ – nie było), przyjęła „ Plany pracy 
poszczególnych komisji” do  realizacji. 
 
Pkt 11 
          Przedłożenie wniosków o zmianę przeznaczenia planu zagospodarowania  
          przestrzennego miasta i gminy Żelechów. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Jadwiga Kulikowska poinformowała, że z miasta Żelechowa 
wpłynęły do urzędu  44 wnioski mieszkańców o zmianę w miejscowym  planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
Z  Gminy Żelechów wpłynęło do urzędu 91wniosków mieszkańców.  
Większość wniosków dotyczy przekształcenia w kierunku budownictwa mieszkaniowego. 
Stanowiskiem Komisji Rady było, aby przedłużyć okres składania wniosków przez, osoby  
zainteresowane zmianą w planie oraz wystąpić do firm o oszacowanie kosztów jakie 
musiałaby ponieść  gmina w przypadku podjęcia działania w kierunku zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
Jeśli nie będzie możliwości przekształcenia zgodnie ze wszystkimi złożonymi wnioskami 
mieszkańców,  wówczas  Rada będzie mogła określić kryteria głównie pod względem potrzeb 
inwestycyjnych Gminy. Rada będzie informować mieszkańców na bieżąco o wynikach  
realizacji zadania. 
Wykazy złożonych wniosków stanowią  załączniki  Nr 16 i 17 do protokółu. 
 
Pkt 12  
         Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
 
 
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokoł był wyłożony   na komisjach jak również  radni 
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią przed sesją, w związku z powyższym poprosiła 
radnych o wnoszenie swoich uwag. 
Radni uwag żadnych nie zgłaszali. W wyniku głosowania Rada Miejska- jednogłośnie 12 
głosami „za” przyjęła protokoł  z IV sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
 
Pkt 13 
          Sprawy różne. 
Na wniosek Przewodniczącej Rady, Pani Stanisława Kowalczyk Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej odczytała treść pisma z dnia 4 lutego 2011r. oraz pismo z dnia 14 lutego 2011r. 
mieszkańców Woli Żelechowskiej dotyczące zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
W Woli Żelechowskiej. 
Powyżej przedstawione pisma stanowią załączniki Nr 18 i 19 do protokołu.  
 
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała pismo Rady Rodziców Starego 
Goniwilka dotyczące ponownego rozpatrzenia decyzji zamiaru przekształcenia szkoły w 
Starym Goniwilku. 
Przedstawione powyżej pismo stanowi załącznik Nr 20  do protokołu. 
 
Ponadto Pani Kulikowska odczytała pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie  
w sprawie  dofinansowania przez Gminę Żelechów jubileuszu 50 lecia działalności 
Technikum Geodezyjnego w Żelechowie. 
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Przewodnicząca przypomniała, że Komisje Rady prowadziły dyskusje na temat ewentualnej 
wysokości dofinansowania obchodów, niemniej jednak decyzja przez Radę Miejską zostanie  
podjęta  na najbliższej sesji po zapoznaniu się z ogólnymi kosztami przygotowywanych 
obchodów  jubileuszu 
Powyżej przedstawione pismo stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady udzieliła następnie głosu Panu Mirosławowi Wesołowskiemu – 
pracownikowi Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który poinformował 
obecnych na sali obrad o planowanym w dniach   1 i 2 marca 2011 r.  kursie chemizacyjnym. 
Osoby zainteresowane mogą  jeszcze zgłaszać swój udział. 
 
Pkt. 14 
         Zamknięcie obrad. 
Wobec zrealizowanego porządku obrad o godz. 1525  Przewodnicząca Pani Jadwiga 
Kulikowska  zamknęła obrady V sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
 
 
Protokółowała: 
B.Lewandowska                                                                                                         PRZEWODNICZĄCA 
                                                                                                                               Rady Miejskiej w Żelechowie 
 
                                                                                                                                         Jadwiga Kulikowska 


