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PROTOKOŁ Nr VIII/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 24 marca 2011 roku w sali Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie. 

 

Stan radnych Rady Miejskiej – 15 

Obecnych na posiedzeniu – 13 zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu. 

 

Pkt 1  

 Otwarcie sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Jadwiga Kulikowska o godz. 14
00 

otworzyła obrady ósmej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 

 

- Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 

- Burmistrza Żelechowa Panią Mirosławę Miszkurka, 

- Sekretarza Gminy Żelechów Panią Krystynę Koryś,  

- Kierownika Wydziału Finansów Panią Beatę Kosyra, 

- Pracownika Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Oddz. Siedlce Pana Dariusza  

   Talarka 

- Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie Pana Marka Świszcza, 

- Kierownika Posterunku Policji w Żelechowie,  

- radnego Rady Powiatu Garwolińskiego Pana Krzysztofa Ochnio, 

- Prezesa Gminnej Spółdzielni SCH w Żelechowie Pana Stanisława Żaczka, 

- sołtysów Gminy Żelechów, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2 do  

  Protokołu. 

- dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów, 

- kierowników jednostek pomocniczych, 

- wszystkich obecnych mieszkańców gminy. 

 

Po czym poinformowała, że na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy obecnie – 13 

radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  

 

Pkt.2  

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że porządek obrad radni otrzymali w ustawowym terminie 

wraz z projektami uchwał, ponadto zwróciła się z zapytaniem do radnych i Pani Burmistrz 

czy są jakieś propozycje zmian w porządku obrad. 

Wniosek zmiany w porządku obrad zgłosiła Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława 

Miszkurka, odnośnie podjęcia uchwały w sprawie dokonania reasumpcji Uchwały Nr 

VII/74/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018. 

Zasadność podjęcia powyższej uchwały omówiła Kierownik Wydziału Finansów Pani Beata 

Kosyra. 

Za zgodą Rady Miejskiej projekt uchwały umieszczony został w Pkt 7 porządku obrad. 

Kolejność numeracji pozostałych uchwał została zmieniona w punktach 8 do 19. 

W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad odczytała Przewodnicząca Rady 

Miejskiej, po czym poddała go pod głosowanie.  
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W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 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 17 lutego 2011r. 

4. Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010r. na terenie 

Miasta i Gminy Żelechów. 

5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żelechów za 

okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010r.  

6. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na 

lata 2009 – 2010. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania reasumpcji Uchwały Nr VII/74/11 Rady Miejskiej 

w Żelechowie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelechów na lata 2011-2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu 

na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364W Anielów - Stefanów 

na długości 1300 mb w miejscowości Władysławów.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Żelechów w 2011 roku.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów 

na lata 2011-2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żelechów środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Żelechów na rok 2011.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żelechów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żelechów.   

17. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie obrad  

 

Pkt 3. 

       Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 17 lutego 2011r. 

 

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 

sprawozdanie ze swojej działalności za okres od dnia 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 17 marca 2011r. 

odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady, w związku z czym poprosiła 

Przewodniczącą obrad o zapoznanie z przebiegiem posiedzenia i przedstawienie głosowania 

przy opiniowaniu kolejnych uchwał, które będą podejmowane na sesji. 

Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji odczytała Pani Jadwiga Kowalczyk 

przedstawiając jednocześnie informacje z głosowania nad projektami uchwał. 

Powyżej przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
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Pkt 4.  

         Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010r. na  

         terenie Miasta i Gminy Żelechów. 

 

Powyższą informację przedstawił Wysokiej Radzie Kierownik Posterunku Policji  

w Żelechowie Pan Krzysztof Sągol. 

Radni żadnych pytań do kierownika nie zgłaszali i przedłożoną – „Informację o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010r. na terenie Miasta i Gminy Żelechów” 
przyjęli do akceptującej wiadomości. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła następnie o zabranie głosu Komendanta 

Powiatowego Policji w Garwolinie Pana Marka Świszcza. 

Komendant przekazał Burmistrzowi Żelechowa list gratulacyjny Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji gen. Ryszarda Szkotnickiego z okazji wyboru na 

Burmistrza. 

Komendant omówił system działania Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Wyjaśnił, 

że obecna struktura policji nie daje pełnych możliwości korzystania z zasobów, jakie ma 

Komenda Powiatowa. Stwierdził ponadto, że jednostka ma wysoki stopień wykrywalności 

przestępstw, ale zmiana polegać ma na skuteczniejszym i pewniejszym działaniu prewencji,  

a ilość służb była na tyle wystarczająca żeby ograniczać ilość informacji o różnego rodzaju 

przestępstwach. W związku z reorganizacją podjęte zostały działania w celu utworzenia 

dwóch większych jednostek obejmujących po trzy gminy: Pilawa, Miastków Kościelny i 

Borowie. Gmina i Miasto Łaskarzew, Sobolew i Maciejowice. W nowo  utworzonych 

jednostkach powołane zostaną 25 osobowe Komisariaty Policji. Posterunek Policji w 

Żelechowie wzmocniony zostanie o jeden etat 

Z uwagi na duży obszar obejmujący działanie policji i 120 tys. mieszkańców powiatu 

zdaniem Komendanta działania Policji po reorganizacji będą sprzyjać zmniejszeniu 

przestępstw. 

Komendant wyraził zadowolenie z działania Posterunku Policji w Żelechowie ze względu na 

dobrą współpracę i wysoką wykrywalność przestępstw.  

Ponadto zgłosił potrzebę opracowania nowego programu na kolejne lata pod nazwą „Razem 

bezpieczniej”, ponieważ dotychczas funkcjonujący program był aktualny do 2010r. 

  

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka wyraziła podziękowanie Komendantowi Powiatowemu 

Policji w Garwolinie za pozostawienia Komisariatu Policji w Żelechowie i zwiększenie 

jednostki o jeden etat, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

Na skutek omówienia wszystkich tematów Komendant Powiatowy Policji Pan Marek Świszcz 

opuścił salę obrad. 

 

Przewodnicząca Rady następnie poprosiła obecnych na sali o zgłaszanie pytań do radnego 

Rady Powiatu Garwolińskiego Pana Krzysztofa Ochnio.  

 

Na wstępie głos zabrał sołtys Pan Tadeusz Mucha, zwracając się do radnego z pytaniem  

w kwestii realizacji postulatów wyborczych w stosunku do Gminy Żelechów, a także poprosił 

o informację na temat toczącego się postępowania o zwrot dużej sumy pieniędzy przez Szpital 

Garwoliński. 
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Radny Krzysztof Ochnio wyjaśnił, że zarzuty obciążające byłego Starostę Powiatu 

Garwolińskiego zostały odrzucone. Uznano, że zagospodarowanie terenu szpitala  

w Garwolinie wykonane zostało zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.  

Dalsze działania Zarządu Powiatu zmierzają do tego, aby sporna kwota 3,5 mln. zł. naliczona 

do zwrotu została w Powiecie.  

Pan Ochnio omówił przedsięwzięcia budżetowe z zakresu realizacji dróg przez Powiat przy 

współfinansowaniu gmin, w tym drogi na terenie gminy Żelechów, Anielów- Stefanów. 

Radny omówił również przyczynę nie zrealizowanych inwestycji drogowych na terenie 

gminy Żelechów, jakie były zakładane w poprzedniej kadencji rady. 

Radna Pani S.Kowalczyk zadała pytanie na temat przeznaczonych środków w budżecie 

powiatu na remont dróg, a w szczególności chodzi o drogę do Kalinowa przez Goniwilk, 

która jest w bardzo złym stanie. 

Udzielając wyjaśnienia Pan Ochnio poinformował, że w budżecie jest ogólny zapis co do 

wydatków przeznaczonych na drogi, nie wyszczególnione jest konkretnie, na które drogi 

środki finansowe będą przeznaczone.  

 

Pkt 5. 

        Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żelechów  

        za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010r.  

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że sprawozdanie omawiane było na posiedzeniu 

komisji, jednak wszelkie pytania dotyczące tematu można zadawać obecnej na sali obrad 

pracownicy urzędu Pani Barbarze Wałachowskiej. 

Głos w dyskusji na temat nielegalnych wysypisk śmieci w lesie zabrał sołtys wsi 

Władysławów. 

Pani Wałachowska wyjaśniła, że sprawę nielegalnych wysypisk należy zgłaszać, ustalając 

właściciela działki leśnej, wówczas z urzędu prowadzone będzie postępowanie, a także 

zostanie zlecone firmie odbierającej śmieci o ich usunięcie. 

Przewodnicząca Pani Kulikowska zaapelowała do sołtysów Gminy, aby w swoim działaniu 

przyczynili się do ustalenia personalnych osób zaśmiecających lasy. 

 

Sołtys T. Mucha stwierdził, że należałoby najpierw podjąć próbę usunięcia śmieci 

przeznaczając na ten cel środki finansowe, a następnie zapobiegać dalszym nielegalnym 

wysypiskom. 

Temat ten winien być omówiony na najbliższym spotkaniu z sołtysami. 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że na najbliższym posiedzeniu Komisji zostanie 

wypracowane stanowisko w tej sprawie. 

Radny Pan Ośka poprosił o wyjaśnienie, jaka jest procedura sprzątania posesji na terenie 

miasta. 

Zdaniem radnego Pana Prządki, jeżeli obowiązek ciąży na właścicielach posesji, to 

zaśmiecane rowy powinny być również sprzątane przez Rejon Dróg. 

Wyjaśnień radnym udzieliła Pani Wałachowska. 

Dalszych uwag dotyczących sprawozdania nie zgłaszano. 

Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żelechów za okres od 1 

stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010r. Rada Miejska w Żelechowie przyjęła do 

akceptującej wiadomości. 

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik Nr6 do protokołu. 
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Pkt 6. 

     Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na    

    lata 2009 – 2010. 

 

Z uwagi na omówienie tematu w poprzednim punkcie obrad Raport z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2009-2010 Rada Miejska w Żelechowie 

przyjęła do akceptującej wiadomości. 

Dokument powyższy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Pkt 7. 

     Podjęcie uchwały w sprawie dokonania reasumpcji Uchwały Nr VII/74/11 Rady  

    Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy    

    Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018. 

 

Wyjaśnień odnośnie zasadności wprowadzonej do porządku obrad powyższej uchwały 

omówiła Kierownik Wydziału Finansów Urzędu Miejskiego Pani Beata Kosyra. 

Pytań w sprawie uchwały radni uwag nie wnosili.  

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Kulikowska i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw nie było) podjęła „UCHWĄŁĘ Nr VIII/75/11  

w sprawie dokonania reasumpcji Uchwały Nr VII/74/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z 

dnia 17 marca 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na 

lata 2011-2018”, stanowiącą załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Pkt 8 

         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

 Wyjaśnień w sprawie zmiany projektu uchwały omówiła również Kierownik Finansów Pani 

Kosyra. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady i zarządziła głosowanie. 

Radni Pan Prządka i Pani Kozdój poprosili o wyjaśnienie zmiany zapisu w § 3 i § 5 uchwały. 

Wyjaśnień radnym udzielała Pani Kosyra. 

Dalszych uwag radni nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr VIII/76/11  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.” stanowiącą załącznik Nr 9 do protokołu.  

 

O godz. 15
35 

Przewodnicząca ogłosiła dziesięciominutową przerwę w obradach Rady 

Miejskiej. 

 

O godz. 15 
45 

wznowiono obrady. 

Stan Radnych Rady Miejskiej na sali obrad po przerwie-12. 

 

 Pkt 9.  

    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu 

    na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364W  Anielów – Stefanów 

   na długości 1300 mb w miejscowości Władysławów.  

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni uwag i wniosków odnośnie uchwały nie zgłaszali. 
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W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 12 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr VIII/77/11  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania 

pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364W Anielów - Stefanów na długości 1300 mb 

 w miejscowości Władysławów”, stanowiącą załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

W tym momencie na salę obrad wszedł radny Pan Jarosław Zalech. 

Stan radnych na sali obrad - 13 

 

Pkt 10 

        Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.  

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej  

Radni uwag w sprawie uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr VIII/78/11  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej”, stanowiącą załącznik Nr 11 do 

protokołu. 

 

Pkt 11 

      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego  

      deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2011 roku.  

 

 Przewodnicząca Rady poinformowała, że w uchwale, którą radni otrzymali wprowadzone są 

niewielkie zmiany. Poprosiła radnych o naniesienie poprawek w projekcie uchwały,  

a następnie udzieliła głosu Kierownikowi Wydziału Finansów celem omówienia zasadności 

wprowadzonych zmian.  
 

Pani Kosyra wyjaśniła, że w związku z uszczegółowieniem § 1 wyjaśnione zostało, na co 

będzie zaciągany kredyt. 

W pierwszej kolejności zapewniony musi zostać przychód z tytułu kredytu na pokrycie spłat 

rat kapitałowych, na pokrycie pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych, a pozostałą część 

na pokrycie deficytu. Reszta deficytu będzie pokryta z własnych środków budżetowych. 

Radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr VIII/79/11  

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Żelechów w 2011 roku” stanowiącą załącznik Nr 12 do protokołu.  

 

Pkt 12. 

      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

     Żelechów na lata 2011-2018. 

 

Wyjaśnień do powyższej uchwały udzieliła Kierownik Wydziału Finansów. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca rady Pani Jadwiga Kulikowska. 

Radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr VIII/80/11  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011-2018”, 

stanowiąca załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Pkt 13  

       Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żelechów środków    

      stanowiących fundusz sołecki. 

 

Treść powyższej uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni pytań i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie - – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr VIII/81/11  

w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żelechów środków stanowiących fundusz 

sołecki”, będącej załącznikiem Nr 14 do protokołu. 

 

 

Pkt. 14 

     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

     Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w           

     Gminie Żelechów na rok 2011.  

 

Treść powyższej uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni pytań i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie - – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr VIII/82/11  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na rok 2011”, 

stanowiącą załącznik Nr 15 do protokołu.  

 

Pkt. 15  

         Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żelechów. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Kulikowska wyjaśniła, że wniosek w sprawie odwołania  

i powołania Skarbnika Gminy Żelechów przedstawiony został radnym na posiedzeniu 

Komisji Rady, co było wyrażone w odczytanym wcześniej sprawozdaniu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała treść uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr VIII/83/11  

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żelechów”, stanowiąca załącznik Nr 16 do 

protokołu. 

 

Pkt 16. 

     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żelechów.   

 

Treść powyższej uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni pytań i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie - – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr VIII/84/11  

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żelechów”. W trakcie głosowania nad uchwałą 

kandydat na skarbnika Pan Dariusz Talarek był obecny na sali obrad. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
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Pkt 17  

         Przyjęcie protokołu z VII  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony i radni mieli 

możliwość zapoznania się z jego treścią, w związku z powyższym poprosiła o wnoszenie 

pytań. 

Radni uwag żadnych nie zgłaszali. W wyniku głosowania Rada Miejska- jednogłośnie 13 

głosami „za” przyjęła protokół z VII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 17 

marca 2011r. 

 

Pkt 18 

           Sprawy różne. 

         

Burmistrz Mirosława Miszkurka poinformowała o zakończonych wyborach sołtysów Gminy 

Żelechów i przedstawiła nowo wybranych sołtysów następujących miejscowości: 

Stary Goniwilk, Huty Żelechowskiej, Łomnicy, Sokolnik, Stefanowa oraz Władysławowa II. 

Wyjaśniła także, że nastąpiła również zmiana kadry kierowniczej Zespołu Szkół w Starym 

Kębłowie, którego pełniącą obowiązki dyrektora została Pani Agnieszka Cmiel. 

Ponadto przypomniała o wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej w dniu 3 kwietnia oraz 

poinformowała, że siedzibą komisji wyborczej będzie sala Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Żelechowie. Delegatami kandydującymi w wyborach z Gminy Żelechów są Pan 

Wyglądała Witold i Grzegorz Wyziński. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Łukaszowi Boguszowi, który przedstawił 

harmonogram uroczystości planowanych w Żelechowie w najbliższym terminie.  

 3 kwietnia w Kościele Parafialnym odbędzie się koncert poświęcony rocznicy śmierci 

Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 28 marca przegląd konkursu „Wiosny Teatralnej”, który odbędzie się w M-GOK  

w Żelechowie, 

 1 kwietnia zaplanowany jest konkurs na najlepszego czytelnika, którego organizatorem 

jest M-GOK wspólnie z Biblioteką Publiczną. 

 28 sierpnia uroczystości rocznicowe nadania praw miejskich dla Żelechowa, obchody 

połączone będą z dziewięćdziesiąta rocznicą powstania Klubu Sportowego „Sęp”. 

Miejscem imprezy będzie stadion sportowy, 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o pozostanie na sali po sesji celem ustalenia miejsca 

spotkania na objazd dróg gminnych.  

Zakres prac i kolejność wykonywania inwestycji ustalona zostanie po przeglądzie. 

Ponadto przypomniała o złożeniu do dnia 30 kwietnia oświadczeń majątkowych. 

 

Ponownie głos zabrał sołtys Gózdku Pan Mucha, który poprosił Panią  Burmistrz o 

przedstawienie zakresu robót zaplanowanych w parku miejskim. 

W imieniu sołtysów pogratulował wyboru skarbnika gminy życząc dobrej współpracy  

z organami sołectw. 

Wyjaśnień sołtysowi udzieliła Burmistrz informując, że zadanie „Rekultywacja parku 

miejskiego” przewidziana jest do realizacji w dwóch etapach. W pierwszym etapie zakres 

prac obejmować będzie plac zabaw, zieleń, stoliczki do szachów, nowe ogrodzenie, w 

przypływie środków finansowych będzie wykonane część oświetlenia i alejki, nie będzie 

fontanny. 
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Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkańcowi Żelechowa Panu 

Bogusławowi Wojtowiczowi, który pogratulował wyboru władzom samorządowym żywiąc 

nadzieję, że nowa rada będzie wsłuchiwała się w to, co mieszkańcom potrzebne. 

W swoim wystąpieniu Pan Wojtowicz mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

a także wiele tragedii, które dotknęły osoby bliskie zaapelował o konieczności utworzenia 

jeszcze w bieżącym roku bezpiecznego kąpieliska w mieście, a także wykonanie lodowiska. 

Zasugerował również, aby patrol policyjny jeżdżący po ulicach miał bliższy kontakt  

z mieszkańcami, aby policjanci przechadzali się po ulicach i każdy z nas mógł z nimi 

porozmawiać. 

 

W odniesieniu do wystąpienia Pana Wojtowicza Burmistrz Pani Miszkurka wyjaśniła, że  

w bieżącym roku nie jest możliwe wykonanie kąpieliska z uwagi na brak dokumentacji, 

niemniej jednak byłoby to możliwe w najbliższej perspektywie jeśli znajdą się środki 

finansowe, a miejscem kąpieliska mogłyby być tereny stadionu. 

Z informacji Starosty jest wiadome, że na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Żelechowie będą 

wykonywane tereny sportowe z programu ORLIK. 

Była również próba wykonania lodowiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, lecz 

warunki atmosferyczne spowodowały, że lodowisko działało krótko. 

 

Kończąc obrady Przewodnicząca Rady Miejskiej złożyła wszystkim obecnym na sali obrad 

życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 

 

Pkt.19 

Zamknięcie obrad. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 16
30

 Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska 

zamknęła obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 
Protokółowała: 

B.Lewandowska                                                                                                          PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Żelechowie 

 

                                                                                                                                        Jadwiga Kulikowska 


