
str. 1 

 

 

                                                           PROTOKOŁ Nr XXIV/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 27 września 2012 r. w  sali konferencyj-

nej Urzędu Miejskiego w Żelechowie. 

 

Stan radnych Rady Miejskiej – 15 

Obecnych na posiedzeniu – 12 zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik 

Nr 1 do protokołu. 

 

Pkt 1  

 Otwarcie sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Danuta Frydel o godz. 14
05

 otworzyła 

obrady dwudziestej czwartej sesji Rady Miejskiej  w Żelechowie witając: 

 

- radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 

- Burmistrza Żelechowa Panią Mirosławę Miszkurkę, 

- Sekretarza Gminy Żelechów Panią Krystynę Koryś,  

- Skarbnika Gminy Żelechów Panią Beatę Kosyrę 

- Kierownika Posterunku Policji w Żelechowie Pana Krzysztofa Sągola 

- dyrektorów szkół gminnych i przedszkola, 

- Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie, 

- kierowników jednostek gminnych  

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

  Protokołu. 

- mieszkańców Gminy 

- przedstawicielki mediów publicznych. 

 

Pani Danuta Frydel stwierdziła, że na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy – 11 rad-

nych, co stanowi. quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  

 

 

Pkt. 2 

Przedstawienie porządku obrad. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej następnie  przedstawiła porządek obrad, który radni otrzyma-

li w ustawowym terminie przed sesja wraz z projektami uchwał, wprowadzając jednocześnie 

pod obrady sesji dwa punkty , które były tematem obrad posiedzenia wspólnych Komisji Ra-

dy tj: 

W pkt. 5 wprowadza się  zapis: 

     „ Przedstawienie Radzie Miejskiej w Żelechowie protokołu z kontroli kompleksowej                     

z dnia 28 sierpnia 2012 r.” 

W pkt. 6 „ Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I 

półrocze 2012 r. 

Pozostała punkty obrad  pozostały  bez zmian. 

Radni i Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka zmian i wniosków do porządku obrad nie zgła-

szali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska – jednogłośnie 11 głosami ”za” ( głosów „przeciw”                    

i wstrzymujących się –nie było)  przyjęła porządek obrad jak następuje: 
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1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 30 lipca 2012 r. 

4. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady , które odbyło się w dniu 24 

września 2012 r. 

      5. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Żelechowie protokołu z kontroli kompleksowej z  

           dnia 28 sierpnia 2012 r.” 

6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I  

      półrocze 2012 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelechów na lata 2012-2018. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

10. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamkniecie obrad. 

 

Pkt 3  

          Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 30 lipca 2012 r. 

 

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie sprawozda-

nie z działalności urzędu za okres od  30 lipca 2012 r. 

Nie wnosząc żadnych uwag i pytań Rada Miejska w Żelechowie  sprawozdanie Burmistrza z 

okresu międzysesyjnego  przyjęła do wiadomości. 

Sprawozdanie  powyższe  stanowi załączniki Nr 3 do protokołu. 

 

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

Stan radnych na sali obrad – 12 osób. 

 

Pkt 4 

          Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady , które odbyło się w dniu 24 

września 2012 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  wyjaśniła, że 24 września 2012 r. odbyło się wspólne posie-

dzenia Komisji Rady, w związku z czym poprosiła przewodniczącego obrad o odczytanie 

sprawozdania z komisji. 

Przewodniczący obrad Pan Witold Prządka przedstawił sprawozdanie z obrad  wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady. 

Do odczytanego sprawozdania z posiedzenia komisji uwagi wnosili: 

- radny  Marcin Brych zgłosił poprawkę, iż nie zgłaszał wniosku formalnego, który nie był 

głosowany w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze lecz propozycję, a wniosek został 

wcześniej wycofany. Poprosił również, aby protokoł  z posiedzenia komisji był bardziej do-

kładny, ponieważ zadawał kilka pytań w sprawie uchwały budżetowej, a w sprawozdaniu 

było tylko jedno. W sprawozdaniu nie były  zawarte odpowiedzi skarbnika na temat zadawa-

nych przez radnego pytań w sprawie  zmian w budżecie. Do chwili uzupełnienia brakujących 

danych  radny poprosił o nie przyjmowanie protokołu z komisji. 
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Przewodnicząca Rady Pani Danuta Frydel zgłosiła również uwagę do przedstawionego spra-

wozdania z komisji, a mianowicie brak jest  informacji o zgłaszanej przez przewodniczącą 

potrzeby ustalenia Regulaminu obsługi  Rady Miejskiej.  

Z powodu wniesionych przez radnych uwag, sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia 

Komisji Rady które odbyło się w dniu 24 września nie zostało przez Radę głosowane   do 

chwili uwzględnienia w sprawozdaniu  poprawek. 

 

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka wyjaśniła, że  jeśli zachodzi potrzeba i jest wola 

Radnych aby został opracowany regulamin obsługi biura rady  należy go ustalić lecz 

opracować wspólnie z Radą. 

 

Pkt 5. 

     Przedstawienie Radzie Miejskiej  w Żelechowie protokołu z kontroli  

     kompleksowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że protokół z kompleksowej kontroli został 

już Radzie przedstawiony i odczytany na posiedzeniu wspólnych Komisji Rady, gdzie radni 

wnosili uwagi i były udzielane przez Skarbnika wyjaśnienia do protokołu.  

Na sesji rady radni  uwag do protokołu z kontroli  nie zgłaszali. 

Protokół z kompleksowej kontroli stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Pkt 6 

         Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I  

         półrocze 2012 r. 

 

Przewodnicząca Pani Danuta Frydel wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali 

„Uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Oddział w  Siedlce  w 

sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żelechowa informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku”. 

Przewodnicząca  oczytała fragment uchwały dotyczącej pozytywnej opinii przedłożonej 

informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.  

Radni odnośnie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  uwag nie 

zgłaszali. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I półrocze 2012r. stanowi 

załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Pkt 7 
       Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  

       Gminy Żelechów na lata 2012 – 2018.        

Radni uwag i wniosków w sprawie uchwały nie zgłaszali. 
Przewodnicząca udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy celem przedstawienie  wyjaśnień na 
temat  wprowadzenia  dodatkowych zmian do  uchwały. 
Pani Kosyra poinformowała, że dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej 
wiąże się z koniecznością wprowadzenia: 
- zmniejszenia kwoty zadłużenia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.  
   Długiej w Żelechowie, zlewnia PP3 – etap II” na kwotę 91 800,00 zł. Środki powstałe z  
   umorzenia przeznaczono na wydatki majątkowe odpowiednio w roku 2013 –  
   31 800,00 zł, natomiast w roku 2014 – 60 000,00 zł. 
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- zmiany rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów  
   wartościowych w latach 2013  i 2014  w związku z umorzeniem pożyczki, 
- zwiększenia kwoty dochodów, 
- zwiększenia ogólnej kwoty wydatków. 
Wprowadzone zmiany do uchwały po obradach  Komisji  Rady dotyczą zwiększenia 
kwoty na zapłatę odsetek z kwoty  w wys. 180 tys. zł. do 275 tys. zł.  
Kwota na pokrycie odsetek pochodzi ze środków z wynagrodzeń , gdzie  zmniejszeniu 
ulega  kwota w wysokości  60 000,00 zł. oraz ze środków przeznaczonych na  
funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego - kwota 35 000,00 zł.  
 
Po wyjaśnieniu  treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej i zarządziła 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  -  jednogłośnie  12 głosami „za”                     

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

Nr XXIV/209/2012 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Żelechów na lata 2012 – 2018.”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  7 do protokołu.     

 
Pkt 8.  

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

 

Pani Beata Kosyra wyjaśniła, że dokonanie zmian w budżecie gminy wiąże się z 
koniecznością wprowadzenia zarówno do planu dochodów i wydatków środków: 
- przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2012 z dnia 27 sierpnia 2012  
  r. w wysokości 200,00 zł. pochodzących z rezerwy celowe, przeznaczonych na pomoc  
  finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób  
  popierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady   
  Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. 
- środków przyznanych decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2012 z dnia 29 sierpnia  

  2012 r. w wysokości 35 113,97 zł. pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa,   

  przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków  

  wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. 

- środków przyznawanych w formie dotacji wg Umowy Nr 104/RW/RM-II/D-I16/12 ze  

  środków Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej  

  gruntów rolnych w wysokości 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pod  

  nazwą „ Wykonanie modernizacji dróg gminnych w Gminie Żelechów w miejscowości  

  Stary Kębłów polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. 

- środków przyznanych w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo  

  Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straż Pożarnej Wola  

  Żelechowska w wysokości 75 000,00 zł. 

- zwiększenie środków wg umowy o przyznanie pomocy w wyniku zakończonej weryfikacji  

  wniosku o płatność pośrednią, w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i  

  ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013,  

- zmniejszeniem wysokości dotacji po zakończonej procedurze przetargowej na demontaż,      

  transport i utylizację płyt azbestowo – cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów. 

Do budżetu gminy na rok bieżący w planie wydatków wprowadzono środki przeznaczone na 

dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego dla potrzeb Komendy Powiatowej 

Policji w Garwolinie w kwocie 4 300, 00 zł.  
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Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy 

Mazowieckim  Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu a Gminą Żelechów. 

W wydatkach wprowadzone  zmiany dotyczą: 
- wprowadzenia środków z dotacji na wykonanie modernizacji drogi w Kębłowie, 

- zwiększenia planu o 4 tys. zł. na energię w budynku  przy ul. Piłsudskiego, gdzie mieści się 

archiwum zakładowe, 

- zmniejszenia planu wydatków  o 4,8 tys. zł  zakupu usług pozostałych w dziale plany  

   zagospodarowania     przestrzennego, 

- przeniesienia planu  o 2 tys. zł. na wynagrodzenia bezosobowe z pozostałej działalności na  

   promocje    gminy, 

- wprowadzenia środków  w wysokości 4,3 tys. zł. na dofinansowanie zakupu samochodu  

   osobowo-terenowego dla    Policji w Garwolinie, 

- wprowadzenia środków w wysokości 75 tys. zł. przyznanych w formie dotacji celowej na zakup  

    sprzętu    specjalistycznego dla OSP w Woli Żelechowskiej, 

- zwiększenia o 1,3 tys zł.  środków na szkolenie i delegacje z zakresu obrony cywilnej, 

-  w dziale 801 dokonano przeniesienia środków w związku z nowymi arkuszami    

   organizacyjnymi w   szkołach. Wprowadzono kwotę w wysokości 21 tys. zł. na wydatki  

   inwestycyjne związane z ułożeniem kostki brukowej na placu przy przedszkolu w Żelechowie. 

- wprowadzono do planu wydatków kwotę 4,5 tys zł.  zwiększenie w związku z odzyskanymi  

   środkami z tytułu    funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, 

- zmniejszono  plan na wydatki z działu 852 w wysokości 38 296 zł.  z przeznaczeniem na  

   wykonanie oświetlenia ulicznego w    Piastowie i Woli Żelechowskiej,, 

- zwiększono plan wydatków o kwotę 10 tys. zł. w świetlicach szkolnych na skutek przeniesienia  

    z działu oświata i    wychowanie. 

- Przeniesione zostały  środki  z wydatków inwestycyjnych na podatek VAT , który będzie  

   zapłacony   od wpłat jaki uiścili mieszkańcy w ramach podłączenia do sieci kanalizacyjnej, 

- przeniesiono  środki  uzyskanych w ramach PROW po zakończonej weryfikacji wniosku o  

   płatność pośrednią, 

- zwiększenia planu w związku z planowaną inwestycją polegającą na modernizacji oświetlenia  

   ulicznego w Piastowie i Woli Żelechowskiej,  środki pozyskano na skutek refundacji wydatków  

   wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok jak również z OPS. 

- zwiększenia planu wydatków w związku z wykonaniem docieplenia budynku świetlicy  

   wiejskiej w Goniwilku. 

Pani Stanisława Kowalczyk zwracała się z pytaniem odnośnie  celowości przeniesienia 
środków finansowych w wysokości 4 000 , zł do budynku po byłej przychodni. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wskazana kwota przeniesienia  dotyczy wydatków za gaz, 
energie elektryczna i wodę zużywaną w budynku. 
Dalszych pytań radni nie zgłaszali. 
Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  -  jednogłośnie  12 głosami „za”                     
( głosów „przeciw”  oraz głosów „wstrzymujących się” nie było) podjęła UCHWAŁĘ                 
Nr XXIV/210/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.” 

 Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  8  do protokołu.     

 
Pkt 9 

       Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe okręgi wyborcze oraz   

       ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
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Pani Stanisława Kowalczyk poprosiła o wyjaśnienie - z czego wynika zmiana podziału na 
okręgi wyborcze. 
 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy Pani Krystynie Koryś, która 

poinformowała, że podział Gminy Żelechów na jednomandatowe okręgi wyborcze 
opracowany został zgodnie z przepisami dotyczącymi tworzenia okręgów wyborczych, które 
wynikają z art.417,418,i 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, 
poz.112 ze zm.) oraz przy uwzględnieniu art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.113).  
W porównaniu do podziału Gminy Żelechów na okręgi wyborcze w obowiązującym 
dotychczas stanie prawnym, zmiany w prawie wyborczym powodują konieczność 
przekształcenie wielomandatowych okręgów  wyborczych. Zmiana podziału dotyczy 
dwumandatowego  okręgu wyborczego nr 8, (Kalinów,  Stary Goniwilk, Nowy Goniwilk, 
Łomnica)   w którym po zmianie dokonano podziału na  jednomandatowy okręg nr  8 
(Kalinów, Stary Goniwilk) oraz  jednomandatowy okręg nr  9 (Łomnica, Nowy Goniwilk).               
W wyniku podziału  nie zwiększono liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej.  
W przedstawionym podziale Gminy Żelechów na okręgi wyborcze nie naruszono reguły 
zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. 
Wszystkie sołectwa Gminy  i miasto Żelechów zamieszkuje według stanu na dzień 30 czerwca 
2012 roku  8 679 osób. Liczba przedstawicielstwa wynosi około 579. 
Tabela załączona jako uzasadnienie do uchwały  obrazuje proponowany podział mandatów 
wynikający z wyliczonego przedstawicielstwa sporządzona z zastosowaniem 
oprogramowania przygotowanego przez Krajowe Biuro Wyborcze. 
 
Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Danuta Frydel. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  -   11 głosami „za”, przy jednym 
głosie „wstrzymującym się” ( głosów „przeciw”  nie było) podjęła „UCHWAŁĘ                                  
Nr XXIV/211/2012 w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe okręgi wyborcze 

oraz  ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu” 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr  9  do protokołu.     

 
Pkt 10 

         Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokół z XXIII sesji Rady był wyłożony  

i radni mogli zapoznać się z jego treścią, w związku z czym poprosiła o wnoszenie uwag 

do jego treści. 

Radni do protokołu żadnych uwag nie wnosili. 

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

(głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”  - nie było ) przyjęła protokół z XXIII sesji 

Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 30 lipca  2012 r. 
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Pkt 11 
          Sprawy różne. 
 
Radny Marcin Brych w odniesieniu do artykułu zamieszczonego w „Tygodniku 
Siedleckim” -  informacji, która wskazuje radnego jako osobę, która z premedytacja 
utrudnia Panu Królikowi w prowadzeniu działalności. W artykule  zamieszczono 
informację  cyt:    - „ doliczymy również  pijalnię którego właścicielem jest ojciec  innego  
radnego” 
Pan Marcin Brych wyjaśnił, że w momencie, kiedy była głosowana sprawa Pana Królika  
nie był radnym, w związku z tym  nie miał nic z tym  wspólnego  i kwestię tą wyjaśnił z 
redaktorką Tygodnika Siedleckiego. 
Na pierwszym   posiedzeniu  Komisji Rady , kiedy został wybrany radnym Pan Królik był 
obecny, lecz nie było żadnego głosowania, tylko rozmowa na temat jakiegoś pisma, które 
złożył. Oskarżenia wobec jego osoby jakoby utrudniał, aby dać pozwolenie Panu 
Królikowi są nieprawdziwe.  
 
Następnie radny zwracając się do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej zapytał  
co ma powiedzieć mieszkańcom, którzy zgłaszają się co tydzień z zapytaniem na temat 
powodów nieprzyjemnego zapachu z oczyszczalni ścieków roznoszącym się nad 
miastem. Wyjaśnił, że wszelkie uzasadnienia ze strony kierownika, iż zapach powstaje 
na skutek wysokiej temperatury nie potwierdziły się , ponieważ w chwili obecnej 
temperatura nie jest wysoka, a sprawa dalej jest nie załatwiona. 
 
Udzielając odpowiedzi radnego Pan Marcin Michalik wyjaśnił, że również otrzymywał 
interwencje mieszkańców o nieprzyjemnych zapachach z oczyszczalni. Aby zupełnie 
wyeliminować zapach należałoby wszystko przykryć. Uważa, że wszelkie prowadzone 
dotychczas modernizacji poszły nie w tym kierunku i cały powód jest tego. 
Oczyszczalnia jest cały czas monitorowana. Tydzień wcześniej były robione badania i z 
wstępnych informacji jest wiadome, że wyszły dobrze. W związku  z tym poszukiwana 
jest dalsza przyczyna wydostawania się zapachów. 
Główny powód nieprzyjemnych zapachów było zakłócenie gospodarki biologiczno- 
chemicznej. 
Zostały poczynione pewne działania poprzez zakup specjalnych środków chemicznych. 
Oczyszczalnia przyjmuje wyłącznie ścieki z gospodarstw domowych, nie ma ścieków 
przemysłowych jak również nie ma dowożonych ścieków spoza terenu gminy. 
 
Radny Pan Zbigniew Bryzek poinformował, że na zebraniu wiejskim w Piastowie został 
zgłoszony fakt, że młodzież dojeżdżająca  do szkoły ma problemy. Jeździ tylko jeden 
autobus, który jest zatłoczony. W ubiegłym roku jeździły rano  dwa autobusy. 
Radny poprosił władze samorządowe o interwencję w tej sprawie do Zarządu  PKS w 
Garwolinie. 
Sołtys Piastowa Pani Regina Żywek potwierdziła również, że dzieci dojeżdżające  rano               
z Piastowa do Żelechowa do szkoły maja miejsca stojące w autobusie, jest bardzo ciasno 
i  dla nich niebezpiecznie.   
 
Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka poprosiła radnego  o doprecyzowanie 
wypowiedzi, do jakich szkół  tym autobusem  dzieci dojeżdżają. 
Wyjaśniła także, że Gmina ma obowiązek zapewnić dowożenie uczniom do szkół, 
których jest organem prowadzącym ( Gimnazja i Szkoły Podstawowe). 
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Burmistrz zapewniła, że urząd  wystąpi  do PKS w Garwolinie o przywrócenie 
dodatkowego  kursu autobusu, którym dojeżdżali w ubiegłym roku rano uczniowie do 
szkół. 
Poprosiła również mieszkańców, rodziców dzieci o wystąpienie w tej sprawie do PKS. 
 
Radna Pani Elżbieta Zatyka na wniosek mieszkańców gminy zwróciła się z pytaniem                                    
– czy kolejne wydanie  książki  ” Żelechów  Album na starej fotografii „ będzie 
udostępniane mieszkańcom za opłatą? 
 
Następnie Pani Zatyka zapytała – czy coś się dzieje, czy postępują jakieś prace  w 
stosunku do zagospodarowania budynku po byłej przychodni.  
 
 
Udzielając wyjaśnienia radnej Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka poinformowane, że  
nie jest ustalona cena za książkę. Zostały egzemplarze dodrukowane. Założenie 
samorządu  było, aby każdy mieszkaniec  mógł nabyć album. Jeśli ktoś będzie miał wolę, 
żeby jakąś darowiznę, (cegiełkę) za wydruk książki przeznaczyć to jak najbardziej 
przyjmiemy. 
Jako sprzedaż nie, ale jako darowiznę za książkę w dobrowolnej wysokości można 
wnosić do kasy. 
 
Odnośnie zagospodarowania budynku po przychodni Burmistrz wyjaśniła, że zlecony 
był projekt celem modernizacji budynku na dom pomocy społecznej. Wykonanie 
projektu miało być zakończone do końca września. Zlecając projekt miał opracowywany 
był na podstawie przepisów obowiązujących do końca sierpnia 2012 r. 
W sierpniu zmieniły się przepisy i wymogi w stosunku do zatrudnienia personelu i inne 
wymagania, gdzie powstała wątpliwość czy utrzymanie domu pomocy przez Gminę 
będzie opłacalne.  Koszty według nowych przepisów wzrosły dwukrotnie. 
Od jednego pensjonariusz według nowych przepisów koszt utrzymania wynosiłby ok                 
4 tys. zł. miesięcznie.  
Pojawiła się wątpliwość czy warto robić taka inwestycję. 
 
Radny Pan Witold Prządka poprosił o wyjaśnienie w sprawie realizacji  składanych  
wniosków na przydomowe  oczyszczalnie ścieków i realizację zadania  kolektorów 
słonecznych. 
- Czy nowy nabór wniosków na oczyszczalnie przydomowe eliminuje nabór, który był 
robiony wcześniej i było przygotowane część dokumentacji? Czy wszyscy chętni maja 
składać na nowo wnioski. 
 
Udzielając wyjaśnienia Burmistrz poinformowała, że poprzedni nabór wniosków na 
przydomowe oczyszczalni dotyczył wniosków, które były składane przez urząd, 
Natomiast  informacja, która jest na stronie urzędu dotyczy  naboru wniosków 
indywidualnych osób, które nie mogą doczekać się i chcą starać się  indywidualnie. 
Natomiast gmina wyznaczyła do końca października termin składania wniosków na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy zainteresowani mogą złożyć i 
realizować za pośrednictwem Gminy Żelechów w przyszłym roku. 
Drugi nabór, na który gmina przygotowywała się nie udało się złożyć wniosku z powodu 
braku środków 
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Jeśli osoby, które chcą skorzystać z możliwości dołączenia do wniosku z ubiegłego roku, 
to jeszcze jest możliwość. Samorząd ma przygotowaną dokumentację i jeśli będzie 
nabór,  wniosek  będzie  złożony.  
 
Pani Stanisława Kowalczyk zapytała - dlaczego wniosek w sprawie przydomowych  
oczyszczalni nie został zakwalifikowany, zważywszy na fakt, że w ościennych gminach  
mieszkańcy  już korzystają z oczyszczalni. 
 
Burmistrz wyjaśniła, że w styczniu kiedy był nabór wniosków  gmina Żelechów nie 
miała kompletu dokumentacji. Dokumentacja przygotowana została w marcu na drugi 
nabór wniosków na początek kwietnia. Z powodu wyczerpania  środków drugiego 
naboru wniosków nie było na dotację. Obecnie gmina mając przygotowaną 
dokumentację oczekuje na ich  nabór. 
 

Pan Jan Basak sołtys wsi Nowy Goniwilk zgłaszał problem nie zrealizowanego za 2011 rok  

funduszu sołeckiego. Na 2012 rok ustalany był przez mieszkańców remont drogi i wykonanie 

budki  na przystanek  autobusowy. Sołtys zwracając się do Wysokiej  Rady poprosił o 

wyrażenie  zgody na ustawienie budki na przystanku autobusowym w Nowym Goniwilku.  

 

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka zapoznała Radę Miejską z uchwałami Zebrania 

Wiejskiego i przedsięwzięciami inwestycyjnymi ustalonymi  na 2011 i 2012 r. przez 

mieszkańców Nowego Goniwilka. 

Ponadto  Burmistrz wyjaśniła, że na temat budki na przystanek autobusowy sołtys  po raz 

pierwszy przeprowadził rozmowę miesiąc temu, natomiast  zadanie to  nie było przyjętego 

przez Zebranie Wiejskie na 2012 rok. 

 

Pan Tadeusz Mucha Sołtys wsi Gózdek  na prośbę mieszkańców wsi   zwrócił  się z prośba  o 

zapalanie rado oświetlenia ulicznego kilkanaście  minut wcześniej, ponieważ niektórzy  

mieszkańcy bardzo wcześnie  dochodzi do autobusu jadąc do pracy  i jest zbyt  ciemno. 

Ponadto sołtys zapytał czy wiadome jest w jakiej wysokości   gmina może  uzyskać 

dofinansowanie  na budowę targowiska przy ul. Kochanowskiego. 

 

Udzielając odpowiedzi Burmistrz wyjaśniła, że na targowicę przygotowany jest projekt i 

gmina oczekuje na określenie warunków i nabór wniosków z programu „Mój rynek”. 

 

Na temat zasad planowania i realizacji zadań z funduszu sołeckiego  wyjaśnienia udzielała 

także Skarbnik Pani Beata Kosyra. 

 

Pkt 12 
          Zamknięcie obrad. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 15 40  Przewodnicząca Rady Miejskiej – 

Pani Danuta Frydel zamknęła obrady XXIV – tej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
 
 
Protokółowała: 
B. Lewandowska                                                                                  
                                                                                                                             Przewodnicząca 
                                                                                                                 Rady Miejskiej w Żelechowie 
 
                                                                                                                      Danuta Frydel 


