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PROTOKÓŁ Nr XIX/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu  19 marca 2012r. w 
Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie. 

 

Stan radnych Rady Miejskiej – 14 
Obecnych na posiedzeniu – 12  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 dziewiętnastej  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie 
witając: 
 
- Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 
- Burmistrza Żelechowa Panią  - Mirosławę Miszkurkę, 
- Sekretarza Gminy Żelechów  - Panią Krystynę Koryś,  
- Skarbnik Gminy Żelechów  - Panią  Beatę Kosyrę, 
- kierownika Posterunku Policji w Żelechowie  - Pana Krzysztofa Sągola, 
- Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” w Żelechowie - Pana Stanisława Żaczka, 
- radnego Rady Powiatu Garwolińskiego – Pana Krzysztofa Ośkę, 
- dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów, 
- kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 
- sołtysów Gminy Żelechów, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2  
  do  Protokołu, 
- obecnych na sali  mieszkańców Żelechowa. 
 
Następnie  poinformowała. że na stan 14 radnych w posiedzeniu uczestniczy  – 12 
członków Rady, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał.  
 
Pkt.2 

      Przedstawienie porządku obrad.  

Wiceprzewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad sesji. 
Radni uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 12 głosami „za” 
(głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących” – nie było) przyjęła porządek obrad jak 
następuje:  
 
   1.Otwarcie sesji. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia  29 lutego  2012 r. 

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

       15 marca 2012 r. 

   5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury   
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       w  Żelechowie. 

   6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Hali Sportowej w Żelechowie w okresie od    

       01.01.2011 do 31.12.2011r.  

   7. Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasto-Gminy  

       Żelechów 2011. 

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

   9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej                          

        w  Żelechowie 

  11.Przyjęcie protokołu z XVIII  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

  12. Sprawy różne. 

  13. Zamknięcie obrad. 

 
 

Pkt 3.  
Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 29 lutego  2012r. 
 
Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 
sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego i realizacji zadań inwestycyjnych  za 
okres od dnia 29 lutego do 19 marca 2012 r. 
Rada Miejska w Żelechowie powyżej  przedstawione  sprawozdanie przyjęła do 
wiadomości.  
Sprawozdanie stanowi załączniki Nr 3 do protokołu. 
 
Pkt  4. 
      Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w  
      dniu 15 marca 2012 r. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że przed sesją w dniu 15 marca 
2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady, w związku z czym 
poprosiła Przewodniczącego obrad o zapoznanie obecnych  z przebiegiem 
posiedzenia. 
Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji odczytał prowadzący obrady 
komisji Pan Witold Prządka. 
Do przedłożonego sprawozdania radni uwag nie zgłaszali.  
 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 Pkt  5. 

      Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury   

       w  Żelechowie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektorowi Miejsko Gminnego ośrodka 

Kultury w Żelechowie. Pan Bogusz przedstawił harmonogram zaplanowanych na 

najbliższy okres  imprez kulturalnych w M-GOK. 
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Pani Stanisława Kowalczyk zwracała się do dyrektora z pytaniem odnośnie  

zainteresowania mieszkańców gminy odbywającymi się imprezami kulturalnymi w M-

GOK.  

Dyrektor M-GOK wyjaśnił, że pomimo szerokiego rozpropagowania i  

rozplakatowanie informacji na terenie całej gminy   zainteresowanie mieszkańców  

imprezami odbywającymi się w Domu Kultury  jest bardzo małe.  

Innych pytań odnośnie działalności M-GOK radni nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska – jednogłośnie 12 głosami „za” (głosów „przeciw” 

i głosów „wstrzymujących” – nie było)  przyjęła „Sprawozdania z działalności 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w  Żelechowie”. 

Sprawozdanie powyższe stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 Pkt  6.  

       Przyjęcie sprawozdania z działalności Hali Sportowej w Żelechowie w  

       okresie od   01.01.2011 do 31.12.2011r.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Bożenie Seroczyńskiej, pracownicy 

hali sportowej, która omówiła  zakres  działalność  odbywający się na hali sportowej. 

Poinformowała ponadto, że od 1 lutego 2012 roku hala sportowa jest pod zarządem 

Zespołu Szkół w Żelechowie. 

W sprawie przedłożonego sprawozdania radni pytań nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 12 głosami „za” 

(głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących” – nie było)  przyjęła „Sprawozdania z 

działalności Hali Sportowej w Żelechowie w  okresie od   01.01.2011 do 

31.12.2011r.  

Sprawozdanie powyższe stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Pkt. 7 

   Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasto-  
   Gminy Żelechów 2011. 
 
Pani Stanisława Kowalczyk poprosiła obecnego na sali obrad Komendanta 

Gminnego OSP o przedstawienie  zakresu   zdarzeń i działań  OSP w 2011r. 

Pan Damian Władziński przedstawił  zakres interwencji jednostek OSP z terenu 

gminy Żelechów w związku z występującymi pożarami i podtopieniami, jakie 

odnotowano na gminie Żelechów w 2011 roku. Poinformował również, że  jednostki 

uczestniczyły także  w różnej kategoriach zawodów sportowo pożarniczych i 

szkoleniach druhów.  

Odnośnie przedstawionej informacji radni uwag nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 12 głosami „za” 
(głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących” – nie było)  przyjęła „Informacji o 
stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasto - Gminy Żelechów 2011”. 
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Sprawozdanie powyższe stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

  Pkt 8. 

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

 
Treść uchwały omówiła Skarbnik Gminy Żelechów Pani Beata Kosyra. 

Uchwałą Rady dokonywana jest zmiana w budżecie po stronie dochodów i wydatków 

o kwotę 585 143, 44 zł. środków budżetowych z przeznaczeniem na zadania bieżące 

i zadania inwestycyjne. Z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Wojewody pod nazwą: 

„Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez 

stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary 

Goniwilk”. Środki te wprowadzone są na całość obowiązującego zadania tj do 31 

sierpnia 2013 roku. 

Dokonuje się przeniesień środków finansowych z zadań bieżących na zadania 

inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej  zaplanowanych inwestycji tj: 

modernizacja budynku komunalnego po przychodni przy ul Piłsudskiego, budowa 

targowicy  w Żelechowie, budowa zbiornika rekreacyjnego tzw. zalew. 

W sprawie przedłożonej uchwały radni wniosków żadnych nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 12 głosami „za” 

(głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących” – nie było)  podjęła  „UCHWAŁĘ Nr 

XIX/177/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012”. 

Powyższa uchwała  stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 Pkt  9. 

          Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarz Gminy. 

Pani Krystyna Koryś wyjaśniła, że w dniu 22 lutego 2012 roku Pani Jadwiga 

Kulikowska złożyła pisemna rezygnację w z funkcji radnego. Sprawa ta była  już 

tematem obrad wszystkich komisji Rady, natomiast obecnie Rada określa swoje 

stanowisko w tej sprawie poprzez podjęcie uchwały. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie 10 głosami „za” przy dwóch 

głosach „wstrzymujących” (głosów „przeciw” – nie było)  podjęła  „UCHWAŁĘ Nr 

XIX/178/12 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego”. 

Powyższa uchwała  stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

  Pkt 10. 

          Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej                          

        w  Żelechowie 
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Procedury wyboru przewodniczącego rady omówiła Sekretarz Pani Krystyna Koryś: 

Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego rady bezwzględna 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w 

głosowaniu tajnym. Tajne głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna powołana 

na sesji spośród radnych. Radni głosują za pomocą kart opieczętowanych pieczęcią  

Rady Miejskiej. Zasady głosowania omawia komisja skrutacyjna a jej przewodniczący  

odczytuje protokół z przeprowadzonego głosowania. Ze swego składu komisja 

powołuje przewodniczącego 

Następnie Wiceprzewodnicząca zwracając się do radnych i poprosiła o zgłaszanie 

kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 

Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłaszano następujące  kandydatury: 

-  Pan Jacek Bogusz zgłosił  radną  Elżbietę Zatykę, 

- Pan Jarosław Zalech zgłosił radnego Jerzego Ośkę, 

 

- Pan Witold Prządka zgłosił radnego Andrzeja Brycha. 

 

Wszyscy zgłoszeni radni  wyrazi zgodę na pracę w   Komisji Skrutacyjnej.  

Rada Miejska w  Żelechowie w głosowaniu jawnym – jednogłośnie 12 głosami „za” 

przyjęli kandydaturę zgłoszonych radnych do składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

O godz. 1450 Wiceprzewodnicząca Pani Stanisława Kowalczyk zarządziła przerwę w 

obradach Rady Miejskiej. 

O godz. 1500  po przerwie  zostały wznowione obrady Rady. 

Stan radnych Rady Miejskiej na sali obrad po przerwie wynosił – 12 radnych. 

Pani Stanisława Kowalczyk udzieliła głosu Komisji Skrutacyjnej. 

Pani Elżbieta Zatyka  poinformowała, że komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się i 

spośród swojego grona dokonała wyboru:  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej -   Elżbieta Zatyka, 

Członek komisji -  Andrzej Brych  

Członek komisji  -  Jerzy Ośka – 

Następnie   Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zwracając się do Wysokiej Rady 

poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego  Rady Miejskiej w 

Żelechowie. 

Radny Zbigniew Bryzek zgłosił kandydaturę Pani Danuty Frydel. 

- Pani Frydel wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radny Jarosław Zalech zgłosił kandydaturę Pana Daniela Kwaśniewskiego. 

- Pan Daniel Kwaśniewski nie wyraził zgody na kandydowanie z przyczyn  

zawodowych i osobistych, 
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- Pan Andrzej Brych zgłosił kandydaturę Pani Stanisławy Kowalczyk. 

 Pani Stanisława  Kowalczyk  nie wyraża zgody na kandydowanie na 

Przewodniczącą Rady z przyczyn rodzinnych 

W tym momencie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wypisywania kart do 

głosowania z kandydaturą na Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Danutą Frydel, 

po czy komisja przystąpiła do  procedury wyborów. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przed przystąpieniem do głosowania objaśniła 

sposób głosowania i   wyczytując  kolejno nazwiska z listy obecności radni 

podchodzili i wrzucali głosy do urny. 

Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Zatyka 

odczytała protokół z wyborów podając wyniki głosowania. 

Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowi załącznik Nr 10 do 

protokołu. 

Największą ilość ważnie oddanych głosów – 11 „za” otrzymała i została wybraną 

Przewodniczącą Rady Miejskiej Pani Danuta Frydel. 

Pani Danuta Frydel wstrzymała się od głosowania. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Stanisława Kowalczyk. 

W wyniku głosowania Rada Miejska – 11 głosami „za” ( głosów przeciw nie było) - 

Rada Miejska w Żelechowie podjęła „UCHWAŁĘ Nr XIX/179/12  w sprawie 

Powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie”. 

Powyższa uchwała  stanowi załącznik Nr 11  do protokołu. 

Gratulacje wyboru  na Przewodniczącą Rady Miejskiej  Pani Danucie Frydel złożyła 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Stanisława Kowalczyk życząc dobrej i owocnej 

współpracy, z dobrymi efektami dla społeczeństwa Gminy Żelechów.  

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka podziękowała Wysokiej Radzie za 

dokonanie wyboru Przewodniczącej Rady i pogratulowała Pani Danucie Frydel 

wyboru. 

 

Pani Danuta Frydel podziękowała Wysokiej Radzie za zaufanie i powierzenie funkcji 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żelechowie, dodała iż dołoży wszelkich starań aby 

sesje rady odbywały się w dobrej  atmosferze i przynosiły dobre efekty dla gminy. 

Od tego momentu pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady przystąpiła do realizacji 

dalszego porządku obrad. 

 Pkt 11. 

           Przyjęcie protokołu z XVIII  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokół z XVIII 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 12 głosami „za”  
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(głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”  - nie było ) przyjęła protokół z XVIII sesji 

Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 29 lutego 2012 r. 

 
Pkt  12.  

              Sprawy różne. 

Przewodnicząca Rady  przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych, których  termin upływa w dniu 30 kwietnia bieżącego roku. 

Ponadto Pani Frydel odczytała pismo Pana Gerarda Matuszka, które złożył w 

sprawie oferty sprzedaży gruntów do Rady Miejskiej w dniu 6 marca 2012r.  

Sołtys Pan Tadeusz Mucha zwrócił się do  Burmistrz Pani Miszkurki z  pytaniem 

odnośnie  koncepcję rozbudowy Ratusza oraz targowicy. 

W sprawie targowiska Burmistrz wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym w zmianie do  

budżetu wprowadzone zostały środki finansowe na opracowanie dokumentacji 

projektowej na targowicę, która będzie podstawą  złożenia  wniosku o pozyskanie 

dofinansowania w ramach projektu „Mój Rynek”. Od terminu przyznanego 

dofinansowania zależeć będzie termin modernizacji. 

Koncepcja rozbudowy Ratusza wykorzystana zostanie w większości z  opracowanej 

wcześniej koncepcji z niewielką wprowadzoną zmianą, która dotyczy 

zagospodarowania pierwszego piętra i poddasza na siedzibę urzędu,  a nie 

lokalizacji miejsc hotelowych jak było zaprojektowane dotychczas. 

Modernizacja Ratusza będzie wykonywana całego budynku, przy czym częściowo 

wykonana zostanie  rozbiórka, a częściowo renowacja. Przetarg na jego wykonanie 

nie został jeszcze ogłoszony w związku z brakami w dokumentacji. Cały czas trwają 

przygotowania do przetargu i uzupełnianie brakujących  dokumentacji. 

Natomiast na  plac wokół Ratusza dokumentacja projektowa jest rozpoczęta i nie 

może być wykonana do momentu kiedy plan zagospodarowania przestrzennego w 

obrębie Rynku nie zostanie zmieniony. W dotychczasowym zapisie w planie w 

obrębie Rynku dopuszczalny jest tylko i wyłącznie bruk, a wszelkie zmiany,  choćby 

częściowej nawierzchni muszą być dokonane  w planie zagospodarowania i na to 

trzeba poczekać. 

Inwestycja modernizacja Ratusza i płyty Rynku również  ze względów finansowych 

będzie rozłożona w czasie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Stanisława Kowalczyk poprosiła obecnego na sali 

obrad radnego Rady Powiatu Garwolińskiego Pana Krzysztofa Ośkę o 

przedstawienie planu budowy i remontu dróg powiatowych ujętych w budżecie 

Starostwa Powiatowego na bieżący rok. 

Pan Krzysztof Ośka wyjaśnił, że uzgodnienia odnośnie inwestycji drogowych były 

robione na poziomie organów wykonawczych Starosty Powiatu i Burmistrza, 
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osobiście nie uczestniczył w tych ustaleniach. Z informacji wie, że w bieżącym roku 

będzie wykonywana jedna droga powiatowa we wsi Huta Żelechowska. 

Radny wyjaśnił ponadto, że widzi również  duże potrzeby napraw bieżących dróg 

powiatowych. 

Radny Pan Witold Prządka  poprosił  Pana Krzysztofa Ośką ,aby uczestnicząc  na 

sesji Rady Powiatu  zakomunikował odnośnie jakości wykonywanych remontów dróg. 

Zdaniem radnego remonty są prowadzone w niewłaściwy sposób i naprawy 

nawierzchni drogowych są krótkotrwałe. 

Radny Pan Mirosław Bryzek poprosił również radnego powiatowego o interwencję na 

sesji Powiatu w sprawie jakości zmodernizowanej przed dwoma laty drogi powiatowej  

Stefanów –Mroków. 

Odnośnie remontów dróg powiatowych Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka 

wyjaśniła, że odpowiedzialność za jakość remontu dróg powiatowych ponowi w pełni 

Starostwo Powiatowe. Na ten temat obecnie sprawa ta jest na etapie prowadzonej 

korespondencji z Zarządem Dróg Powiatowych i Komisją Rozwoju Gospodarczego, 

gdzie jakieś  ustalenia zostaną podjęte. 

Sołtys Kalinowa Pan Andrzej Domaszczyński zakomunikował również o złym stanie 

drogi powiatowej w Kalinowie, która była remontowana w ubiegłym roku. 

Radny Powiatu Garwolińskiego Pan Krzysztof Ośka poinformował, że interwencje 

rannych w sprawie remontu dróg przekaże na sesji, ponadto wyjaśnił, że osoby 

zainteresowane tą kwestią również mogą brać udział w posiedzeniu Rady Powiatu, 

niemniej jednak swoje wystąpienie powinni zgłosić przed sesją przewodniczącej 

rady. 

Pan Ośka przekazał również informację odnośnie inwestycji remontu warsztatów 

szkolnych przy ul. Piłsudskiego należących do  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 

na które Powiat przeznaczył  200 tys. zł.  

 Pkt 13. 

     Zamknięcie obrad. 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1540 Przewodnicząca Rady Miejskiej – 

Pani Danuta Frydel zamknęła obrady XIX – tej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
 

Protokółowała: 

B. Lewandowska                                                                                    Wiceprzewodnicząca  

                                                                                                      Rady Miejskiej w Żelechowie 

 

                                                                                                              Stanisława Kowalczyk 
 

                                                                                                              Przewodnicząca  

                                                                                                        Rady Miejskiej w Żelechowie                                                                                                        

 

                                                                                                              Danuta Frydel 


