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PROTOKOŁ Nr XVIII/2012 
 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Żelechowie, które odbyło  się  w dniu 29 lutego 
2012r. 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. 
 
Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Stanisława Kowalczyk o 
godz. 1400 otworzyła obrady osiemnastej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 
 
- radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 
- Burmistrza Żelechowa Panią Mirosławę Miszkurkę, 
- Sekretarza Gminy Żelechów Panią Krystynę Koryś,  
- Skarbnika Gminy Panią Beatę Kosyra 
- Kierownika Posterunku Policji w Żelechowie Pana Krzysztofa Sągola 
- kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 
- dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów, 
- sołtysów Gminy Żelechów, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2  
  do  Protokołu. 
- mieszkańców  gminy przybyłych na sesję. 
 
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy – 13 radnych, co 
stanowi. quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  
 
Pkt. 2 
Przedstawienie porządku obrad. 
 
Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej następnie  przedstawiła porządek obrad, który 
radni otrzymali w ustawowym terminie przed sesją z projektami uchwał. 
Ponadto Pani Stanisława Kowalczyk zgłosiła wniosek o wprowadzenie pod obrady 
sesji w punkcie 18 – następującego zapisu: „Podjęcie chwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego ( Pana Marka Jaska ), i  w punkcie 19 : „Podjęcie 
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego”(  Pani Jadwigi Kulikowskiej). 
Kolejne punkty otrzymałyby zapis: 
20.Przyjęcie protokołu z XVII  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie obrad. 

W wyniku głosowania Rada Miejska – jednogłośnie  13 głosami „za” ( głosów 
„przeciw”  i „wstrzymujących się” -  nie było), przyjęła wniosek Wiceprzewodniczącej 
rady o wprowadzeniu  do porządku obrad  w punkcie 18 zapisu – „Podjęcie  uchwały 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego ( Pana Marka Jaska). 
Natomiast  punkt 19 o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego” (Pani Jadwigi Kulikowskiej)  Rada Miejska w Żelechowie przy  13 głosach 
„wstrzymujących się”, (głosów „za” i „przeciw”  – nie było), nie przyjęła wniosku 
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Wiceprzewodniczącej Rady o wprowadzeniu  pod obrady sesji „uchwały w sprawie   
wygaśnięcia mandatu radnego „-  Pani Jadwigi Kulikowskiej  
Rada Miejska w Żelechowie przyjęła  porządek obrad sesji jak następuje: 
 
   1.Otwarcie sesji. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia  26 stycznia  2012 r. 

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

       24 lutego 2012 r. 

   5. Przyjęcie informacji z o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 r.  

       na terenie   Miasta i Gminy Żelechów. 

   6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Sportowego „Sęp” Żelechów w  

      okresie od      01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

   7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy  

       Społecznej w   Żelechowie. 

   8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania  

       Problemów   Alkoholowych w Żelechowie za 2011 rok. 

   9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku  

        na terenie    Miasta i Gminy Żelechów za 2011 r. 

 10. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

       poszczególnych    stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  

      przez Gminę Żelechów. 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium  

       uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy  

       Żelechów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  

      Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2012. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  

      Narkomanii   w Gminie Żelechów na 2012 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w  

      ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich  

     przyznawania. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia   

      zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

      za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia  

      nauczycieli. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żelechów  

     środków   stanowiących fundusz sołecki. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

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

20. Sprawy różne. 

21. Zamknięcie obrad. 
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Pkt.3 
    Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia  26 stycznia  

2012 r. 
 

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie spra-
wozdanie ze swojej działalności za okres od dnia 26 stycznia do 29 lutego  2012r. 
Rada Miejska w Żelechowie sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
 
  Pkt 4.  

        Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się  

         w dniu   24 lutego 2012 r. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska wyjaśniła, że przed sesją 
w dniu 24 lutego 2011r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady, w 
związku z czym poprosiła Przewodniczącą obrad o zapoznanie obecnych na sali z 
przebiegiem posiedzenia i wynikach głosowania.  
 Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji przedstawiła prowadząca obrady 
Pani Danuta Frydel. 
Powyżej przedłożone  sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
 Pkt   5.  

         Przyjęcie informacji z o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w  

        2011 r. na  terenie Miasta i Gminy Żelechów. 

 
Informację o stanie bezpieczeństwa przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Żele-
chowie. 
 
W tym momencie sale obrad opuścił radny Pan Jarosław Zalech. 
Na sali obrad pozostało 12 radnych. 
W sprawie przedłożonej informacji radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
Rada Miejska w Żelechowie w obecności 12 radnych  – jednogłośnie  12  głosami 
„za” ( głosów „wstrzymujących się” i  „przeciw”- nie było)  przyjęła „Informację z o 
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w   2011 r. na  terenie Miasta i 
Gminy Żelechów” 

Powyższe  sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Pkt  6.  

      Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Sportowego „Sęp” Żelechów w  

      okresie od  01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

 
Na salę obrad powrócił radny Pan Jarosław Zalech. 
Stan  na sali obrad wynosił 13 radnych. 
Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego „Sęp”  przedstawił członek Zarządu 
Klubu Pan Grzegorz Frankowski. 
Odnośnie sprawozdania radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
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W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  w obecności 13 radnych – 

jednogłośnie – 13 głosami „za” ( głosów „wstrzymujących się” i  „przeciw”- nie było)  

przyjęła „Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego „Sęp” Żelechów w  

 okresie od  01.01.2011 r. do 31.12.2011 r” 

Powyższe  sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
  Pkt  7  

       Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka  

       Pomocy  Społecznej w   Żelechowie. 

 
Sprawozdanie z działalności M-GOPS omówiła Kierownik Pani Ewa Jaśkiewicz. 
Odnośnie sprawozdania radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie -13 głosami za”  
( głosów „wstrzymujących się” i  „przeciw”- nie było) przyjęła „Sprawozdanie                           

z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej                                  

w   Żelechowie”.  

Powyższe  sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
 Pkt 8. 

       Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania  

       Problemów   Alkoholowych w Żelechowie za 2011 rok. 

 
W sprawie  przedłożonego pod obrady sprawozdania radni żadnych uwag i wniosków 
nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami za”  
( głosów „wstrzymujących się” i  „przeciw”- nie było) przyjęła „Sprawozdanie 

z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych w 

Żelechowie za 2011 rok” 

Powyższe  sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Pkt 9.  

        Przyjęcie sprawozdania z realizacji regulaminu utrzymania czystości i  

        porządku na terenie    Miasta i Gminy Żelechów za 2011 r. 

 

W tym momencie sale obrad opuścił radny Pan Andrzej Brych. 

Na sali obrad pozostało 12 radnych. 

 

Wyjaśnień w sprawie przedłożonego sprawozdania udzieliła Pani Barbara 
Wałachowska – pracownik Urzędu Miejskiego. 
Odnośnie sprawozdania radni żadnych uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie w obecności na sali obrad 12 

radnych – jednogłośnie 12 głosami za” ( głosów „wstrzymujących się” i  „przeciw”- nie 

było) przyjęła „Sprawozdanie z realizacji regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie    Miasta i Gminy Żelechów za 2011 r.” 

Powyższe  sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
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Pkt 10. 

      Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

      poszczególnych    stopniach awansu zawodowego w szkołach  

     prowadzonych  przez Gminę Żelechów. 

 

Na sale obrad powrócił radny Pan Andrzej Brych. 
Stan radnych  na sali obrad wynosił - 13. 
 
Wyjaśnienia odnośnie przedłożonego  sprawozdanie udzieliła  Burmistrz Pani 
Mirosława Miszkurka. 
Radni Rady Miejskiej  żadnych uwag nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie w obecności na sali obrad 13 

radnych – 12 głosami „za”, przy jednym głosie  „przeciw”,( głosów   „wstrzymujących 

się” nie było) przyjęła „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach      

prowadzonych  przez Gminę Żelechów. 

Powyższe  sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

Pkt 11.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. 

 

Wprowadzane do budżetu gminy zmiany omówiła Skarbnik Pani Beata Kosyra. 

W sprawie przedłożonej pod obrady  uchwały radni uwag żadnych nie zgłaszali.  

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami za”  
( głosów „wstrzymujących się” i  „przeciw”- nie było) podjęła „Uchwałę Nr 

XVIII/169/12   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012”. 

Uchwała powyższa stanowi załącznik Nr 11  do protokołu. 
 
 

Pkt. 12.  

     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium  

     uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i  

    gminy Żelechów. 

 

Wyjaśnień w sprawie przedłożonej pod obrady uchwały udzieliła Pani Barbara 
Wałachowska. 
Radni uwag i wniosków w  sprawie projektu uchwały nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami za”  
( głosów „wstrzymujących się” i  „przeciw”- nie było) podjęła „UCHWAŁĘ                             

Nr XVIII/170/12 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium  

uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i    gminy 

Żelechów” 

Uchwała powyższa stanowi załącznik Nr 12  do protokołu. 
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Pkt 13.  

   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  

  Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2012. 

 

W sprawie przedłożonej pod obrady uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami za”  
( głosów „wstrzymujących się” i  „przeciw”- nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr 

XVIII/171/12 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania   

Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2012” 

Uchwała powyższa stanowi załącznik Nr 13  do protokołu. 
 

Pkt 14.  

 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  

Narkomanii   w Gminie Żelechów na 2012 rok. 

                       

W sprawie przedłożonej pod obrady uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami „ za”  
( głosów „wstrzymujących się” i  „przeciw”- nie było) podjęła „UCHWAŁĘ                         

Nr XVIII/172/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  

Narkomanii   w Gminie Żelechów na 2012 rok” 

Uchwała powyższa stanowi załącznik Nr 14  do protokołu. 
                      

Pkt 15.  

      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych   

      w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich  

      przyznawania. 

Wyjaśnienia w sprawie  uchwały udzieliła Sekretarz Gminy Pani Krystyna Koryś.  

Radni żadnych uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – 10 głosami „za” , przy  3 głosach 

„wstrzymujących się” ( głosów przeciw - nie było) podjęła „UCHWAŁĘ  Nr 

XVIII/173/12  w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 

ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania”. 

Uchwała powyższa stanowi załącznik Nr 15  do protokołu. 
  
Pkt 16 
      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form  

     doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty     

     dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i   

     zakłady kształcenia nauczycieli. 

 
W sprawie przedłożonej  uchwały radni żadnych uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – 10 głosami „za” , przy  3 głosach 
„wstrzymujących się” (głosów przeciw - nie było) podjęła „UCHWAŁĘ  Nr VIII/174/12 
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w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form  doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i  zakłady kształcenia 

nauczycieli”. 

Uchwała powyższa stanowi załącznik Nr 16  do protokołu. 
 
Pkt 17.  

     Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żelechów  

     środków   stanowiących fundusz sołecki. 

 
W sprawie przedłożonej  uchwały radni żadnych uwag i wniosków nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – 12 głosami „za” , przy jednym  

głosie  „wstrzymującym się” (głosów przeciw - nie było) podjęła „ UCHWAŁĘ  Nr 

VIII/175/12 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żelechów środków   

stanowiących fundusz sołecki”. 

Uchwała powyższa stanowi załącznik Nr 17  do protokołu. 
 
 
Pkt 18.  

         Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

 

Sekretarz Gminy Krystyna Koryś wyjaśniła, że w dniu 22 lutego 2012 roku radny  Pan 

Marek Jasek złożył do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemną rezygnację z 

mandatu radnego. 

Zgodnie z art. 190 ust.1 Ordynacji wyborczej, rada gminy podejmuje uchwałę o 

wygaśnięciu mandatu radnego. Do czasu podjęcia uchwały radny ma prawo brać 

czynny udział w posiedzeniach rady, za wyjątkiem  głosowania  w swojej sprawie. 

Wygaśniecie mandatu wymaga jego stwierdzenia aktem deklaratoryjnym,                                       

w związku z powyższym Rada Miejska w dniu dzisiejszym podejmować będzie 

uchwałę w tej sprawie. 

Odnośnie  przedłożonej pod obrady uchwały radni żadnych uwag i wniosków nie 
zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – 11 głosami „za” , przy 2  głosach  
„wstrzymującym się” (głosów przeciw - nie było) podjęła „ UCHWAŁĘ  Nr 
XVIII/176/12 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego’’. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 18  do protokołu. 
 

Pkt 19. 

         Przyjęcie protokołu z XVII  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokół w XVII sesji  był wyłożony  

i wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią, w związku z czym 

poprosiła o wnoszenie uwag. W sprawie protokołu  radni żadnych uwag nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 13 głosami „za”  
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(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) przyjęła protokół z 

XVII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.  

 
Pkt 20. 

         Sprawy różne. 

 
Radna Pani Elżbieta Zatyka wyjaśniła, że kwoty wynagrodzenia przedstawione w 
sprawozdaniu z wynagrodzeń nauczycieli są to kwoty brutto. 
 
Sołtys wsi Gózdek Pan Tadeusz Mucha w  zwrócił się z pytaniem  - w jaki sposób 
będą naliczane opłaty mieszkańcom gminy za wywóz nieczystości  w związku z  
nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie?   
 
Wyjaśnienia sołtysowi udzieliła Pani Barbara Wałachowska i Burmistrz Pani 
Mirosława Miszkurka. 
 
Informacja, którą otrzymali sołtysi dla mieszkańców  dotyczy zmiany zasad odbioru 
nieczystości od gospodarstw domowych, które będą obowiązywać od połowy 
przyszłego roku. Wcześniejszym działaniem będą podejmowane przez Radę  
uchwały w sprawie wysokości opłat i zasad odpłatności przez mieszkańców gminy. 
 
Wiceprzewodnicząca Pani Stanisława Kowalczyk udzieliła głosu przybyłej na 
posiedzenie Rady Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Jadwidze Kulikowskiej. 
 
Pani Kulikowska wyjaśniła przyczyny podjętej decyzji w sprawie rezygnacji z 
mandatu radnego  cyt: 
„ …Złożyłam rezygnację z mandatu nie tylko z przewodniczącej  ale  radnej też. Nie 
jest to właściwy dzień aby dokonać oceny, podsumowania, ale  chciałam powiedzieć 
w kilku zdaniach.  Nie mogę odbiec pamięcią od trzech lat pracy w Stowarzyszeniu, 
gdzie znacie Państwo treść artykułu ze sceny politycznej gminy. Nie mogę odbiec 
pamięcią od sztandarowego hasła „Czas na zmiany” i nie raz do tej sprawy 
wracaliśmy. Zaczęło szybko powracać stare -  moim zdaniem, z  tym się zgodzić nie 
mogłam. Jeszcze dopóki to  były dyskusje merytoryczne, to było jeszcze w porządku,  
można było podyskutować i jakiś konsensus osiągnąć. Ale w momencie kiedy 
zaczęły wykraczać  nasze rozmowy z Panią Burmistrz  i dotykać godności człowieka, 
proszę wierzyć, że moja wytrzymałość  dosięgła zenitu. Chciałam tylko powiedzieć, 
że jestem bardzo, bardzo rozżalona (co normalne), dlatego, że tyle lat pracy wielu 
ludzi poszło na marne na razie. I chciałam powiedzieć jeszcze  że czas nawet 
najskrytsze rzeczy potrafi wyjawić. Ja nie będę mścicielem, chciałabym odejść z 
honorem, lecz artykuł z „Tygodnika Siedleckiego” stawia moją osobę i ocenia ją jako 
osobę, która jest   godną  pogardy. Być może jeśli tak, to przyjmę i to. Życzę bardzo, 
bardzo serdecznie wszystkim radnym, żeby tworzyli zespół, a  ich praca była 
skuteczna i mogli osiągnąć  jak najwięcej dla miasta i gminy Żelechów. Chciałabym 
podziękować za wsparcie wielu osób, które w tym bardzo  trudnym dla mnie tygodniu 
były wsparciem i były mi bardzo potrzebne, bo trudno by mi było się z tym wszystkim 
pogodzić, a tak być może szybciej dojdziemy do rzeczywistości jaka jest. Chciałabym 
bardzo, aby to co się stało było wskazówką do tego jak trzeba postępować z ludźmi. 
Nie można traktować każdego  jednakowo, bo każdy ma różną wytrzymałość. 
Postawiłam na zdrowie, na godność i na szacunek dla samej siebie, a moi wyborcy 
to byli również wyborcami Pani Burmistrz i ja z tymi wyborcami sobie poradzę. Jeśli 
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uczyniłam coś złego wszystkich przepraszam za ten dyskomfort, którym wzbudziła 
moja osoba. Życzę wszystkiego najlepszego, i żebyście więcej słodyczy zaznali w 
życiu politycznym jak ja. Dziękuję .”  
Po tych słowach Przewodnicząca Rady opuściła salę obrad. 
 
Następnie głos zabrał mieszkaniec gminy Pan Andrzej Prządka, który zwracając się 
do Burmistrz Żelechowa poprosił o podanie końcowego kosztu rewitalizacji Parku 
Miejskiego oraz kanalizacji ul. Wilczyska, Długa, Chłopickiego, Pudły. 
Na jaką kwotę firma wykonująca Park Miejski wygrała przetarg, a ile za zlecone 
prace   wypłacono  Zakładowi Gospodarki Komunalnej. 
 
Burmistrz wyjaśniła, że koszt parku z części, zadania które było  dofinansowane ze 
środków unijnych jest zgodny z kwotą uzyskaną z przetargu. 
Żeby w pełni park był ukończony zostały zlecone poza programem objętym 
dofinansowaniem prace Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Było to między innymi: 
utwardzenie alejek, monitoring, oświetlenie.  
Do wykonania na wiosnę pozostało  jeszcze  nasadzenie roślinności.  
Wysokość kwoty dotyczącej wykonania zleconych zadań jest do sprawdzenia w 
wydziale finansowym urzędu i  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.  
Wartość kosztorysowa przed przetargiem wyniosła około 800 tys. zł. 
Wartość całego zadania rewitalizacji Parku Miejskiego  wyniosła 1 138 794 zł. 
 
Burmistrz wyjaśniła ponadto, że koszt wykonania monitoringu Parku Miejskiego w 
skład którego wchodzi 4 kamery zwykłe i jedna obrotowa wyniósł 11 tys. zł.  
 
Rozliczenie  inwestycji pod nazwa budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie Ul. 
Wilczyska, Długa, Pudłu i Chłopickiego) jest jeszcze nie rozliczona. W przetargu na 
kanalizację  była uzgodniona kwota ryczałtowa ponad 3 mln zł. Nie było jeszcze 
odbioru kanalizacji stąd nie ma końcowego rozliczenia.  
 
Pkt 21. 

          Zamknięcie obrad. 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 16 10  Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej – Pani Stanisława Kowalczyk  zamknęła obrady XVIII – tej sesji Rady 

Miejskiej w Żelechowie. 
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