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                                                       PROTOKOŁ Nr IX/2011 

 

z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 28 kwietnia  2011 roku w sali Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie. 

 

Stan radnych Rady Miejskiej – 15 

Obecnych na posiedzeniu – 14 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 dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 

 

- Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 

- Burmistrza Żelechowa Panią Mirosławę Miszkurka, 

- Sekretarza Gminy Żelechów Panią Krystynę Koryś,  

- Skarbnika Gminy – Pana Dariusza Talarka, 

- Kierownika Posterunku Policji w Żelechowie Pana Krzysztofa Sągola  

- Prezesa Gminnej Spółdzielni SCH w Żelechowie Pana Stanisława Żaczka, 

- radnego Rady Powiatu Garwolińskiego Pana Krzysztofa Ośkę. 

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

  protokołu. 

- dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów, 

- kierowników jednostek pomocniczych , 

- wszystkich  przybyłych  mieszkańców gminy. 

 

Następnie Przewodnicząca poinformowała , że na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy 

– 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  

 

Pkt.2  

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska oczytała  następnie  porządek obrad sesji. 

 Radni i Burmistrz Żelechowa wniosków do porządku obrad nie zgłaszali.  

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  jednogłośnie – 14 głosami „za” przyjęła  

porządek obrad jak następuje: 

 

    1.Otwarcie sesji. 

    2. Przedstawienie porządku obrad. 

    3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 24 marca 2011r. 

    4. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu 26  

         kwietnia 2011r. 

    5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego  

        w Żelechowie za 2010 rok. 

    6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

        w   Żelechowie za 2010 rok. 

    7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

         w Żelechowie za 2010 rok. 
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    8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Hali Sportowej w Żelechowie w okresie od  

        01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

    9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Sportowego „Sęp” Żelechów za 2010r. 

  10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

        Alkoholowych w Żelechowie za 2010r. 

  11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na  

         terenie  miasta i gminy Żelechów za 2010 rok. 

   12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                          

            i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

   13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami  

         asenizacyjnymi. 

   14.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żelechowie poprzez  

        likwidację „Szkoły Filialnej w Zakrzówku wraz z oddziałem przedszkolnym. 

   15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Starym Goniwilku. 

   16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Starym Kębłowie. 

   17. Podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli  

         Żelechowskiej. 

   18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

   19. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

   20. Sprawy różne. 

   21. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                       

  

  Pkt 3.  

          Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 24 marca 2011r. 

 

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 

sprawozdanie ze swojej działalności za okres od dnia 24 marca do 28 kwietnia  2011r. 

Rada Miejska w Żelechowie sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

Sprawozdanie stanowi załączniki Nr 3 do protokołu. 

 

Pkt 4 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska wyjaśniła, że przed sesją w dniu 

26 kwietnia  2011r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady, w związku z 

czym poprosiła Przewodniczącego obrad o zapoznanie obecnych na sali z przebiegiem 

posiedzenia i  głosowania przy opiniowaniu sprawozdań jednostek podległych Gminie, a 

także  uchwał, które obecnie Rada będzie podejmować. 

Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji przedstawił Pan Jacek Bogusz.  

Powyżej przedłożone  sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

 Pkt 5. 

         Przyjęcie sprawozdania z działalności Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego  

        w Żelechowie za 2010 rok. 

 

W sprawie przedłożonego przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej sprawozdania 

radni uwag i wniosków  nie wnosili. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 14 głosami „za” ( głosów 

„przeciw” – nie było, głosów „wstrzymujących się „ – nie było) przyjęła „Sprawozdanie z 

działalności Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego  w Żelechowie za 2010 rok”. 

Powyżej przedłożone sprawozdanie  stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 



 3 

 

   Pkt 6. 

         Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

        w   Żelechowie za 2010 rok. 

 

Odnośnie sprawozdania przedłożonego przez p.o. Dyrektora Miejsko –Gminnego Ośrodka 

Kultury w Żelechowie radni uwag i wniosków nie wnosili. 

W  wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 14 głosami „za” ( głosów 

„przeciw” – nie było, głosów „wstrzymujących się „ – nie było) przyjęła „Sprawozdanie z 

działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury    w   Żelechowie za 2010 rok. 

Powyżej przedłożone sprawozdanie  stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Pkt 7. 

     Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

    w Żelechowie za 2010 rok. 

 

Odnośnie sprawozdania przedłożonego przez  Kierownika  Miejsko –Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w Żelechowie radni uwag i wniosków nie wnosili. 

W  wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 14 głosami „za” ( głosów 

„przeciw” – nie było, głosów „wstrzymujących się „ – nie było) przyjęła „Sprawozdanie z 

działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żelechowie za 2010 rok”. 

Powyżej przedłożone sprawozdanie  stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Pkt 8.  

        Przyjęcie sprawozdania z działalności Hali Sportowej w Żelechowie w okresie od  

        01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

 

Odnośnie  przedłożonego przez pracownika hali sportowej sprawozdania za 2010r. radni 

uwag i wniosków nie wnosili. 

W  wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 14 głosami „za” ( głosów 

„przeciw” – nie było, głosów „wstrzymujących się „ – nie było) przyjęła „Sprawozdanie z 

działalności Hali Sportowej w Żelechowie w okresie od  01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

Powyżej przedłożone sprawozdanie  stanowi załącznik Nr 8  do protokołu. 

 

Pkt 9.  

        Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Sportowego „Sęp” Żelechów za 2010r. 

 

W sprawie  przedłożonego przez  Prezesa Klubu Sportowego sprawozdania  radni uwag i 

wniosków nie wnosili. 

W  wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 14 głosami „za” ( głosów 

„przeciw” – nie było, głosów „wstrzymujących się „ – nie było) przyjęła „Sprawozdanie z 

działalności  Klubu Sportowego „Sęp” Żelechów  za 2010 rok”. 

Powyżej przedłożone sprawozdanie  stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

 Pkt10. 

         Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

        Alkoholowych w Żelechowie za 2010r. 

 

W sprawie  przedłożonego  sprawozdania  radni uwag i wniosków nie wnosili. 
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W  wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 14 głosami „za” ( głosów 

„przeciw” – nie było, głosów „wstrzymujących się „ – nie było) przyjęła „Sprawozdanie 

z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żelechowie za 

2010r. 

Powyżej przedłożone sprawozdanie  stanowi załącznik Nr 10  do protokołu. 

 

Pkt11.  

     Przyjęcie sprawozdania z realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na  

    terenie  miasta i gminy Żelechów za 2010 rok. 

 

Odnośnie przedłożonego sprawozdania radni uwag nie zgłaszali. 

W  wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 14 głosami „za” ( głosów 

„przeciw” – nie było, głosów „wstrzymujących się „ – nie było) przyjęła „Sprawozdanie 

z realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie  miasta i gminy 

Żelechów za 2010 rok. 

Powyżej przedłożone sprawozdanie  stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

 

Pkt12.  

         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                          

          i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

W sprawie przedłożonego projektu uchwały radny Pan Witold Prządka zwrócił się do 

Wysokiej Rady o ponowne rozważenie ustalenia taryfy za  zużycie wody i przyjęcie jej w 

wysokości 1,90 zł. za 1 m
3
. 

Wniosek swój radny uzasadnił tym, że Rada ustalając stawki podatków i opłat lokalnych na 

2011 rok,  brała pod uwagę wskaźnik wzrostu kwot o stopień inflacji, natomiast podwyżka 

ceny zużycia wody  w tym przypadku wzrasta cztery razy więcej niż wynosi wskaźnik 

inflacji. Ponadto ze sprawozdania wynika, że wodociągi przynoszą i tak wysokie zyski. 

 

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka zgłosiła natomiast wniosek o ustalenie  

taryfy  wody w wysokości 2,00 zł.za 1 m
3
.  

Wniosek swój Burmistrz uzasadniła tym, że Gmina Żelechów już drugi rok nie udziela dotacji 

dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej na utrzymanie oczyszczalni ścieków. 

Biorąc pod uwagę cenę  wody ościennych gmin nie wynika z tego, że  stawka  jest 

wygórowana. Uzyskane nadwyżki ze zużycia wody pozwolą na utrzymanie infrastruktury i 

naprawę  urządzeń na wodociągu.  

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Kulikowska. 

W wyniku głosowania Rada Miejska – 12 głosami „za” , przy 2 głosach „przeciw, głosów 

„wstrzymujących się” – nie było, podjęła „UCHWAŁĘ Nr IX/85/11 w sprawie zatwierdzenia 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”, która stanowi 

załącznik Nr 12 do protokołu. 

    

Pkt 13 

           Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami  

           asenizacyjnymi. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni uwag i wniosków odnośnie projektu uchwały nie zgłaszali. 
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W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 14 głosami „za” ( głosów 

„przeciw” – nie było, głosów „wstrzymujących się „ – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr 

IX/86/11 w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi”, która 

stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

Pkt.14 

      Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żelechowie poprzez  

      likwidację „Szkoły Filialnej w Zakrzówku wraz z oddziałem przedszkolnym. 

 

 W odniesieniu do podjętych na poprzednie sesji uchwał intencyjnych dotyczących 

reorganizacji szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów Burmistrz Pani 

Mirosława Miszkurka  wnioskowała do Rady Miejskiej o likwidację Szkoły Filialnej w 

Zakrzówku, Gimnazjum w Starym Goniwilku oraz Gimnazjum w Starym Kębłowie.  

Szkołę Podstawową w Woli Żelechowskiej poprosiła o pozostawienie  na dotychczasowych 

warunkach organizacji. 

Stanowisko swoje odnośnie szkoły w Woli Żelechowskiej Burmistrz uzasadniła tym, że 

dowożenie małych dzieci do innych szkół byłoby problemem. W czasie odbytych spotkań nie 

było również aprobaty rodziców dzieci  co do  przekształcenia szkoły. 

Likwidację dwóch Gimnazjów Burmistrz uznała za zasadne z uwagi na małą ilość 

uczęszczających do nich uczniów. 

W sprawie przedłożonej uchwały radni żadnych uwag nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – 13 głosami „za” przy  jednym głosie 

„wstrzymującym się” (głosów „przeciw” – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr IX/87/11 w 

sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żelechowie poprzez likwidację „Szkoły 

Filialnej w Zakrzówku wraz z oddziałem przedszkolnym”, która stanowi załącznik Nr 14 do 

protokołu. 

 

 Pkt 15.  

          Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Starym Goniwilku. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni uwag i wniosków w sprawie uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  11 głosami „za”, przy 2 głosach 

„przeciw”  i jednym głosie „wstrzymującym” podjęła „UCHWAŁĘ Nr IX/88/11 w sprawie                     

likwidacji Gimnazjum w Starym Goniwilku”, która stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 

 

   Pkt16.   

               Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Starym Kębłowie. 

 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni uwag i wniosków w sprawie uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  11 głosami „za”, przy jednym  głosie  

„przeciw”  i 2 głosach  „wstrzymującym” podjęła „UCHWAŁĘ Nr IX/89/11 w sprawie                     

likwidacji Gimnazjum w Starym Kębłowie ”, która stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 

 

 

 

 

 



 6 

Pkt 17 

         Podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli  

         Żelechowskiej. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska zwróciła się do Wysokiej Rady z 

pytaniem: „Kto z Państwa radnych jest za nie przekształcaniem Szkoły Podstawowej w Woli 

Żelechowskiej poprzez obniżenie stopnia organizacji do klas 0-3?” 

W wyniku głosowania 13 radnych głosowało za nie przekształceniem Szkoły Podstawowej  

(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się „ nie było) 

Następnie Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem – „Kto jest za przekształceniem Szkoły 

Podstawowej w Woli Żelechowskiej „ 

Za przekształceniem szkoły 13 radnych nie brało udziału w głosowaniu, jeden radny 

wstrzymał się od głosu, głosów „przeciw” nie było. 

Rada Miejska w Żelechowie w wyrażonym poprzez głosowanie stanowisku „ podjęła decyzję   

o  nie przekształcaniu Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej poprzez obniżenie stopnia 

organizacji do klas 0-3”. 

 

Pkt 18  

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

 

Wyjaśnień w sprawie uchwały udzielił Skarbnik Gminy. 

Zmiana do uchwały po odbyty posiedzeniu komisji została wprowadzona w związku z 

otrzymanymi w przeddzień sesji dotacji celowej w kwocie 49 990 zł. od Marszałka Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich na pokrycie kosztów operacyjnych Kapitał Ludzki  pod 

nazwą „Świat jest teatrem” realizowany przez jednostki oświatowe naszej Gminy. 

Kwota jest podzielona na dotację  celową w ramach programów na pokrycie kosztów 

operacyjnych w wysokości 42 491,50 zł oraz dotację celową w ramach programów  

finansowanych z udziałem środków europejskich współfinansowana przez urząd w wysokości 

7 498,50 zł. 

Kwota wydatkowana będzie na zakup materiałów i wyposażenia oraz związanych z tym 

usług, w związku z czym zachodzi konieczność dokonania zwiększenia  planów i wydatków 

budżetowych.   

Radni i Burmistrz uwag oraz wniosków odnośnie uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska – jednogłośnie 14 głosami „za” ( głosów „przeciw” – 

nie było, głosów „wstrzymujących się „ – nie było) podjęła  „UCHWAŁĘ Nr IX/90/11 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok”, która stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 

 

Pkt 19  

          Przyjęcie protokołu z VIII 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 zgłaszanie 

uwag. 

Radni uwag żadnych nie zgłaszali. W wyniku głosowania Rada Miejska- jednogłośnie 14 

głosami „za” przyjęła protokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 24 

marca 2011r. 
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Pkt 20 

         Sprawy różne. 

 

 Prezes OSP w Żelechowie Pan Łukasz Bogusz przedstawił Radzie Miejskiej „Informację o 

stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasto-gminy Żelechów za rok 2010”. 

Powyżej przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 

Odnośnie sprawozdania pytania wnosili: 

Radny Pan Jerzy Ośka poprosił, aby w przyszłości przy sporządzaniu sprawozdania 

uwzględnić   indywidualnie podział kosztów finansowania  każdej jednostki  straży  na terenie 

Gminy. 

Radny apelował również o uwzględnianie także ilości interwencji podejmowanych przez 

jednostki straży w danym okresie. 

Sołtys Nowego Goniwilka  zgłosił problem  niesprawnych hydrantów. Stwierdził, że  ich stan 

techniczny powinien być sprawdzony. Było zdarzenie  pożaru na wsi  a strażacy tracili czas 

na poszukiwanie sprawnego hydrantu. 

Wyjaśnień na powyższe zagadnienia  udzielał Pan Łukasz Bogusz. 

Poinformował ponadto, że na posiedzeniu zarządu Gminnego OSP była podejmowana 

uchwała, że każdy z naczelników  jednostek straży  wraz z pracownikiem ZGK ma obowiązek 

dwukrotnie tj: na wiosnę i jesień przejrzeć stan wszystkich  hydrantów na terenie działania 

jednostki i  takie kontrole odbyły się.  

W przypadku stwierdzenia dalszych awarii zaistniały fakt  należy zgłosić do Kierownika 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie. 

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej wyjaśnił również, że awarie w Goniwilku były 

usuwane, a być może po zimie pojawiły się powtórnie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Stanisława Kowalczyk odczytała   protokoł z przeglądu stanu 

technicznego dróg gminnych położonych na terenie miasta i Gminy Żelechów, który odbył się  

z udziałem Burmistrz Mirosławy Miszkurka, radnych Rady Miejskiej oraz pracownika urzędu 

w dniu 27 marca 2011r. 

Powyżej przedłożony protokoł stanowi załącznik Nr 19 do protokołu z sesji. 

 

Sołtys wsi Gózdek zwrócił się do Burmistrza Pani Mirosławy Miszkurki z następującymi 

pytaniami: 

 jakie gmina będzie mieć oszczędności  w związku z reorganizacją szkół, a także jakie są 

podejmowane działania wiązane z instalowaniem baterii słonecznych?.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej  w imieniu własnym i rodziców dzieci 

podziękowała Wysokiej Radzie i Burmistrz Żelechowa za pozostawienie szkoły w 

dotychczasowym stopniu jej organizacji. 

 

W odniesieniu do wystąpienia sołtysa wsi Gózdek Burmistrz wyjaśniła, że w związku z 

reorganizacją szkół z tytułu zmniejszenia kosztów zatrudnienia nauczycieli  Gmina Żelechów  

zaoszczędzi około 800 tys.zł. 

Część kosztów w bieżącym roku będzie przeznaczone na organizację przedszkoli związanych 

z adaptacją pomieszczeń.  Szczegółowych natomiast  informacji będzie można udzielić po 

opracowaniu arkuszy organizacyjnych szkół. 

W sprawie kolektorów  słonecznych, nie ma na dzień dzisiejszy informacji czy wniosek został 

zakwalifikowany. 
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 Niebawem mieszkańcy będą informowani o innej możliwości założenia kolektorów również 

z dofinansowaniem. 

 

Odnośnie regulaminu utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Burmistrz  stwierdziła, 

że jest wiele gospodarstw domowych, które nie maja zawartych umów na odbieranie 

nieczystości. W najbliższym czasie będą prowadzone  kontrole nie tylko zawartych przez 

mieszkańców umów na odstawianie śmieci, ale także będą sprawdzane rachunki za  ich 

odbiór. Zwracając się do sołtysów gminy poprosiła o owocniejszą współpracę w tym zakresie. 

Burmistrz  poinformowała również o podpisaniu przez Urząd Miejski umowy z biurem 

projektowym na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie płyty Rynku  w 

Żelechowie  Będzie to projekt z kosztorysem, na podstawie którego będzie można ubiegać się 

o wydanie zezwolenia na budowę Ratusza i zagospodarowanie Rynku.   

Na podstawie dokumentów tj. koncepcji zagospodarowania rynku, które dotychczas były w 

posiadaniu Urzędu Miejskiego nie można przystąpić do żadnych prac inwestycyjnych. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła również   informację  o  zawartych umowach 

wyrażoną w procentach, na wywóz nieczystości z poszczególnych sołectw oraz z 

poszczególnych  ulic miasta Żelechowa. 

 

Burmistrz Mirosława Miszkurka zaprosiła  obecnych na sali obrad ,  na obchody  220 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja  oraz Święto Strażaka w dniu 3 maja 2011r. i 

przedstawiła program uroczystości. 

 

Pkt 21 

 

Zamknięcie obrad. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 15
45

 Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska 

zamknęła obrady IX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 
Protokółowała: 

B.Lewandowska                                                                                                             PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Żelechowie 

 

                                                                                                                                         Jadwiga Kulikowska 


