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                                                         PROTOKOŁ Nr XL/2013 

 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Żelechowie, które odbyło się w dniu 28 listopada 2013 roku 

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie 

 

Stan radnych Rady Miejskiej w Żelechowie – 15 

Obecnych na posiedzeniu – 13 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego protokołu. 

Pkt 1. Otwarcie sesji. 

Obrady XL–ej sesji Rady Miejskiej otworzyła o godz. 1415 i powitała wszystkich obecnych na 

sali obrad Pani Danuta Frydel – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie, witając: 

 Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 

 Burmistrza Żelechowa – Panią Mirosławę Miszkurkę, 

 Skarbnika Gminy – Panią Beatę Kosyrę, 

 Sekretarza Gminy – Panią Krystynę Koryś, 

 Kierowników jednostek organizacyjnych  podległych Gminie Żelechów, 

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

niniejszego protokołu. 

 Zaproszonych na sesje gości, 

 Media publiczne 

 Przedstawicieli firmy ELFEKO.  

Następnie poinformowała, że na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy 12 członków 

Rady, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Pkt 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali 

w ustawowym terminie przed sesja, wraz z załączonymi projektami uchwał. 

Zmian i wniosków do porządku obrad nie zgłaszano.  

Porządek obrad  przedstawiał się następująco: 

       

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności  od dnia 24 października 2013 r. 

4. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu 26 listopada 2013r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2026. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2014 rok. 



 2 

8. Podjecie  uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 

drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2014 na terenie 

Gminy Żelechów. 

9. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2014. 

10. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 r. 

11. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2014 rok. 

12. Podjecie  uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych 

na 2014 rok. 

13. Podjecie  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, 

Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w Gminie Żelechów. 

14. Informacja o realizacji zadań oświatowych miasta i miny Żelechów w roku szkolnym 

2012/2013. 

15. Przyjęcie protokołu z XXXIX –ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie  

16. Sprawy różne. 

17. Zamkniecie obrad. 

 

Pkt 3 

Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności  od dnia 24 października 2013 r. 

 

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 

sprawozdanie ze swojej działalności za okres od  24 października do 28 listopada 2013r. 

Rada Miejska w Żelechowie sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

Sprawozdanie powyższe  stanowi załączniki Nr 3 do protokółu. 

 

Zapytania dotyczące sprawozdania Burmistrza  zgłaszali: 

Radny Marcin Brych zapytał - czy jest obecny na dzisiejszej sesji radca prawny o co 

wnioskowali radni na posiedzeniu komisji? 

 

Sekretarz Gminy Pani Krystyna Koryś wyjaśniła, że na obradach w dniu dzisiejszym nie ma 

obecnego radcy prawnego ponieważ jest na rozprawie, poinformował natomiast, że będzie się 

starał aby być na posiedzeniu komisji. 

 

O godz. 1420 Przewodnicząca Rady zarządziła kilkuminutowa przerwę w obradach celem 

wręczenia nagród przez Kierownika Terenowej Placówki KRUS Pani Teresę Borowiecką 

w związku z przeprowadzoną przed sesją wśród radnych i sołtysów ankietą z zakresu 

bezpieczeństwa pracy  w gospodarstwie rolnym. 

 

Obrady wznowiono o godz. 1430  

Stan radnych Rady Miejskiej na sali obrad po przerwie wynosił 12 osób. 
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Pkt 4 

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu 26 listopada 2013r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że we wtorek 26 listopada  odbyły się wspólne 

posiedzenia Komisji Rady. W związku z tym poprosiła przewodniczącego obrad o odczytanie 

sprawozdania z komisji. 

Sprawozdanie z obrad Komisji Komunalnej odczytał prowadzący obrady Pan Zbigniew 

Bryzek. 

Sprawozdanie powyższe stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

W tym momencie o godz. 14 45  na sale obrad przybyła radna pani Elżbieta Zatyka 

Stan radnych Rady Miejskiej wynosił 13 osób 

 

Uwagi do przedstawionego sprawozdania zgłaszali: 

 

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka w kwestii uzupełnienia informacji, które omawiane 

były na posiedzeniu komisji dotyczące przejęcia mieszkań w bloku przy ul. Piłsudskiego 

odczytała treść pisma przesłanego w listopadzie przez urząd do Agencji Nieruchomości  

Rolnych w Warszawie następującej treści: 

„Nawiązując do pisma agencji informuję, że po wnikliwym przeanalizowaniu całości 

przedmiotowej sprawy na dzień dzisiejszy Gmina Żelechów nie jest zainteresowana 

przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych 

w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego i ul. Pałacowej. W dniu 10 października 

przeprowadziliśmy oględziny lokali, w których stwierdzono bardzo zły stan techniczny 

w/wym. lokali. Lokale są bardzo zniszczone i wymagają kapitalnego remontu”. 

Burmistrz ponadto poinformowała, że do chwili obecnej żadnej odpowiedzi od agencji na to 

pismo  nie ma. 

Sprawa dotyczy lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Agencja Nieruchomości 

Rolnych. Lokale te ok. 30 lat zamieszkują rodziny,  nie dbając o  nie bez ponoszenia  na nie 

jakichkolwiek wydatków na remonty.  Mieszkańcy, którzy zabiegają o przejecie przez gminę 

d agencji   lokali nie są ich właścicielami lecz sąsiadami. Włączyli się do negocjacji lecz nie 

są stron w danej sprawie. 

 

W odniesieniu do zapytania stawianego na posiedzeniu Komisji dotyczącego kosztów energii 

w budynku po byłej Przychodni Pani Burmistrz wyjaśniła, że w budynku tym zamontowany 

jest jeden licznik poboru energii elektrycznej. Za 2012 rok koszt poboru  energii wynosił 

3 200 zł. Oprócz gabinetu stomatologicznego w budynku  znajduje się siedziba towarzyszenia 

„Razem dla miasta i wsi”, Klub AA, Izba Pamięci Ziemi Żelechowskiej, archiwum zakładowe 

Urzędu Miejskiego, i od niedawna Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów. Umowa ze 

stomatologiem nawiązana była w 2009 r. i obowiązuje do końca 2013 r. Zlecone było 

wykonanie dokumentacji projektowej na przeznaczenie budynku Przychodni na inne cele, 

lecz ze względu na przedłużający się okres zlecenia umowa została przez Gminę zerwana, 

natomiast wykonawca będzie musiał zapłacić karę za nie wywiązanie się z umowy. 

 

Pani Burmistrz wspomniała również o kończącej się pięcioletniej umowie dzierżawy 

nieruchomości gminnej zajętej przez stację diagnostyczną „Samoraj” 

 

W pozostałych sprawach, o które wnioskowali radni tj. harmonogram prac prowadzonych na 

ratuszu  oraz temat przydomowych oczyszczalni ścieków Burmistrz poinformowała, że 
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wyjaśnienia udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego Pani Barbara Wałachowska oraz Pan 

Daniel Staniszewski. 

 

Radna Pani Elżbieta Zatyka wnosząc uwagi do protokołu z posiedzenia komisji zwróciła 

uwagę iż w swojej wypowiedzi odnośnie przydomowych oczyszczalni nie wypowiadała się 

w kwestii odmownych decyzji na przydomowe oczyszczalnie, lecz stwierdziła, że była mowa 

iż Wola Żelechowska miała mieć prowadzoną siec kanalizacyjną. 

 

Radny Pan Witold Prządka stwierdził, że w protokole z komisji przedstawione zostały 

zdawkowe informacje co do stanowiska radnych z obchodów święta 11-go listopada. 

Wyjaśnił, że osobiście podziwiał występy chóru z Garwolina, lecz niedopuszczalna rzeczą 

jest aby przy tego typu uroczystości pomijano występy lokalnej młodzieży. 

Nie da się wychować młodzieży jeśli odsuwa się ich od tego typu uroczystości. Kompletnym 

absurdem jest to, że tydzień wcześniej młodzież z terenu Gminy Żelechów zdobywa na 

konkursie w powiecie znaczące miejsce, a nie daje się im możliwości zaprezentowania 

swoich umiejętności przed własna publicznością. Nawet gdyby występy chóru  trwały zbyt 

długo, to i tak powinno się znaleźć w repertuarze miejsce na występy młodzieży z terenu 

naszej Gminy. Nie ma w tej kwestii żadnego wytłumaczenia. 

 

Radny Pan Marcin Brych powiedział, że jest zdziwiony iż pismo do agencji było wysłane 

wcześniej i stanowisko jednoznaczne podjęte w kwestii nie przejęcia lokali, a informacja ta 

nie była przekazana radnym na posiedzeniu komisji. 

Zabrakło także odwagi żeby powiadomić jasno o tej decyzji mieszkańców, którzy 

występowali w sprawie. Dziwną też rzeczą jest to, że mieszkańcy mieszkający na dole pod 

lokalem który jest własnością agencji i są zalewani z powodu cieknącego dachu nie są strona 

w sprawie. 

Radny ponadto wyjaśnił, że na komisjach wnioskował o przedstawienie informacji w jaki 

sposób dzielone są koszty zużycia energii na poszczególnych odbiorców zważywszy na fakt, 

ze zużycie energii przez przyrządy stomatologiczne jest o wiele większe. Nie jest ważne 

kiedy była zawarta umowa dzierżawy, ważną rzeczą w chwili obecnej jest to, aby być może 

byłaby  możliwość  zamontowania  większej ilość liczników  żeby każdy płacił sam za siebie. 

 

Radny wyjaśnił również, że na posiedzeniu komisji nie prosił o dokument stanu 

zaawansowania budowy ratusza, lecz prosił o dokument harmonogramu prac. 

 

W odniesieniu do wystąpienia radnego Pani Burmistrz ponownie poinformowała, że 

szczegółowych informacji na tematy przebudowy ratusza i przydomowych oczyszczalni 

udzielą pracownicy urzędu obecni na sesji. Pracownikom urzędu nie został udzielony głos 

w kwestii wyjaśnienia powyższych informacji  

 

Radny Pan Andrzej Brych przytoczył informację, która była przekazywana na poprzednich 

posiedzeniach komisji i sesji Rady w kwestii płatności za modernizację ratusza  

Wyjaśnił, ze Komisja Rewizyjna i Komisja Komunalna i Budżetu obradowały wspólnie nad 

faktem, czy wykonawcy przebudowy ratusza wypłacić w chwili obecnej część pieniędzy czy 

nie. W umowie bardzo wyraźnie jest napisane, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w terminie 30 dni po zakończeniu wszystkich prac i po odbiorach. Rada Miejska od tego się 

nie uchyla. W umowie jest zapis dotyczący umów przejściowych. Wyjaśnić należy, że 

płatności przejściowe według umowy mogą być tylko wtedy jeśli gmina będzie miała wolne 

środki. Gmina zaciągnęła 1 mln 200 tys. kredytu, więc gdzie są te wolne środki. Poza tym 

w umowie widnieje zapis, że z tego tytułu wykonawcy nie służą żadne roszczenia, z czym 
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wykonawca zdawał sobie sprawę. Dla gminy 2 mln. zł. kredytu to jest koszt roczny ok. 100 

tys. zł. Taka postawa Rady spotkałaby się z krytyczną opinia społeczną. 

Za taki stan rzeczy wini się publicznie Radę Miejska. Nie Rada podpisywała umowę 

z wykonawcą stwierdził radny i odpowiedzialności takiej nie ponosi. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w nawiązaniu do zapisu w protokole z komisji zapytała czy 

na dzisiejszej sesji jest obecny przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych w związku 

z tocząca się sprawą przejęcia mieszkań.  

 

Udzielając wyjaśnienia Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka poinformowała, że na dzisiejszą 

sesję nie zapraszała przedstawiciela agencji. 

Po raz kolejny Burmistrz poprosiła Przewodniczącą Rady o udzielenie głosu pracownikom 

urzędu w kwestii dokończenia szczegółowych wyjaśnień pytań i wątpliwości podejmowanych 

przez radnych po komisjach.  

 

Ponieważ na powyższe nie było akceptacji Przewodniczącej Rady aby w imieniu Burmistrza 

informacji udzielili pracownicy urzędu w kwestii wyjaśnienia głos zabrała Pani Burmistrz 

Pani Mirosława Miszkurka, która wyjaśniła, że treść pisma, odpowiedź jakie przesłano do 

Agencji Nieruchomości Rolnych nie przedstawiono na posiedzeniu komisji przez 

przeoczenie. 

 

W sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków wyjaśniła, że w 2012 roku do urzędu 

złożono 53 wnioski, do realizacji weszło 41 wnioski Nie uwzględniony do realizacji był jeden 

wniosek z uwagi na fakt, ż budynek był zamieszkiwany sezonowo. Nie zakwalifikowano 

trzech wniosków ze względu na brak możliwości technicznych. Zrezygnowało 

z dofinansowania do budowy oczyszczalni trzy osoby. Trzy budynki na które złożone były 

wnioski były jeszcze w budowie. Dwa wnioski z miejscowości Huta Żelechowska były 

załatwione odmownie z uwagi na to, że w najbliższym czasie przewiduje się poprowadzenie 

przez gminę kanalizacji sanitarnej do tej miejscowości. 

Z uwagi że to że trzy osoby zrezygnowały z wykonania oczyszczalni na ich miejsce przyjęto 

w 2013r. kolejne trzy wnioski mieszkańców z listy oczekujących, z tym, że jeden nie został 

zakwalifikowany z uwagi na to, że u tej osoby wymagana jest budowa oczyszczalni o innej 

przepustowości niż dotychczas. 

Do realizacji kolejnego zadania przydomowych oczyszczalni wpłynęło 18 wniosków 

o dofinansowanie oczyszczalni i w dalszym ciągu urząd oczekuje na kolejne zgłoszenia. 

 

Burmistrz przedstawiła także radnym harmonogram finansowo rzeczowy przebudowy 

ratusza. Przypomniała, ze sprawa wynikła w lipcu tego roku, gdzie wykonawca deklarował, 

że jeśli gmina ustali harmonogram płatności częściowych wówczas zostanie wykonany stan 

surowy budowy budynku ratusza do końca 2013 r. W związku z tym zaproponowała ustalenie 

harmonogramu, co wiązać by się mogło z zaciągnięciem kredytu. Nic za darmo dla 

wykonawcy gmina nie miała zamiaru dać. Skrócenie terminu budowy ratusza byłoby 

korzystne. Poza względami estetycznymi wchodzą jeszcze względy finansowe tj. 

przeniesienie biblioteki publicznej do wyremontowanego ratusza, za którą obecnie gmina 

płaci czynsz dzierżawny dla GS, a także kwestia zysków pochodzących z wynajmu lokali 

użytkowych w oddanym do użytku ratusza . W dalszym ciągu Gmina ubiega się o fundusze 

zewnętrzne dofinansowania budowy ratusza , które przewidują także obliczenia poniesionych 

kosztów w ciągu ostatnich trzech lat. Inwestycja jest zaczęta, były podstawy do ogłoszenia 

przetargu, inwestycja będzie zakończona, ale kiedy to w tej chwili nikt tego nie wie. Termin 

wykonania nie jest jeszcze  zagrożony. Obiekt jest zabezpieczony na zimę. 
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Radny Pan Marcin Brych po otrzymaniu harmonogramu prac finansowo rzeczowych ratusza 

wyjaśnił, że oczekiwał bardziej obszernego dokumentu przebiegu budowy ratusza. 

Na podstawie takiego dokumentu nie można stwierdzić, czy wykonawca przebudowy ratusza 

jest na bieżącą z budowa czy są zaległości. Na jakiej podstawie radni mogą stwierdzić, że 

wykonawca obiecuje szybsze wykonanie pracy, kiedy w harmonogram zawiera trzy pozycje: 

roboty budowlane roboty elektryczne i roboty sanitarne? 

Dalszych uwag do protokołu radni nie zgłaszali. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Danuta Frydel zaproponowała Radzie Miejskiej 

przeniesienie Pkt 13 obrad w treści „ Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów 

geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w Gminie 

Żelechów” po punkcie 4 z uwagi na obecność przedstawicieli. 

W celu wyrażenia opinii Rady na powyższe Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie 13 głosami „za” 

wyraziła swoje pozytywne stanowisko w kwestii przeniesienia realizacji pkt 13 w miejsce po 

pkt 4 porządku obrad. 

 

Pkt 13  

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, 

Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w Gminie Żelechów. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Jackowi Misiec przedstawicielowi firmy ELFEKO 

który wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczący zmian zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu miejscowości Stary Goniwilk, Nowy Goniwilk, Kalinów, Piastów, Władysławów 

proponowane jest z uwagi na fakt, że planowana jest wymiana linii elektroenergetycznej, 

która w chwili obecnej ma około 40 lat. Z uwagi na fakt, że w sąsiedztwie linii występują 

zabudowania mieszkalne firma wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Żelechowa o zmianę 

w planie zagospodarowania przestrzennego. Wymieniana linii będzie się odbywać z mocy 

220 do 400 KV. Tam gdzie było możliwe linia została skorygowana z uwagi na odsunięcie się 

od budynków mieszkalnych. Pas 70m jest to całość szkodliwego oddziaływania na ludzi 

takiego jak hałas, promieniowanie elektryczne i magnetyczne Jest to  wyliczona szerokość 35 

m od osi linii. 

Wszelkie koszty związane ze zmianą  wyłącznie we wskazanym w obrębie planu  będzie 

ponosić firma. Długość wymienianej linii będzie mieć ok.7,5 km. Korzyść jaka gmina będzie 

czerpać t z tego tytułu to podatek od budowali, który wg wyliczeń przedstawiciela firmy 

będzie wynosił około 300 tys.zł.  rocznie. 

Polskie Linie Elektroenergetyczne są właścicielem budowli i nadzoruje całość linii. 

Inwestycja jest częścią realizowanego projektu połączenia linii Polski z Litwą, gdzie po 

wybudowaniu system ten umożliwi wymianę transeuropejskiej linie elektroenergetycznej 

łączącej w niedługim czasie Europę środkową ze wschodnia i zachodnia. 
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Każdy właściciel działki, na której będzie zlokalizowany słup, lub będzie przechodzić linia 

w pasie 70m otrzyma odszkodowanie, które jest związane z tzw. służebnością przesyłu 

Każda działka zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego jak również  koszt utrata 

wartości działki  i ta kwota zostanie zaproponowana właścicielowi nieruchomości. Taki zapis 

będzie uregulowany w umowie z każdym właścicielem. Inwestycja ta jest inwestycją celu 

publicznego i bez względu jaka Rada podejmie decyzja są środki prawne dające możliwość 

poprowadzenia linii. 

Całość planowanej linii ciągnąć się będzie około 100 km. Obecnie istniejąca linia jest bardzo 

obciążona i były plany wcześniejszej jej przebudowy lecz nie było na to środków. 

Dofinansowanie ze środków unijnych spowodowało, że inwestycje te w centralnej 

i wschodniej Polsce ruszyły. 

Pytania dotyczące zmiany planu w związku z przebudową linii zgłaszali następujący radni: 

 Radny Witold Prządka stwierdził, że z prowadzonych badań szkodliwe oddziaływanie jest 

większe niż zostało w chwili obecnej przedstawione. Z uwagi na oddziaływanie linii 

elektroenergetycznej firma powinna ponieść koszty zmiany planu zagospodarowania 

przewidzianego dla całej jednostki, wówczas różnica w kosztach nie byłaby zbyt duża dla 

firmy, natomiast byłaby to w pewnym sensie rekompensatą dla gminy i mieszkańców. 

 Radna Pani Elżbieta Zatyka stwierdziła, że pierwszą czynnością jaką powinna firma  

 wykonać to przeprowadzić rozmowę z właścicielami działek, na których będą 

wymieniane słupy żeby nie było w przyszłości niespodzianek. 

 Radny Marcin Brych zapytał - jak dotychczas wyglądała polityka informowania 

mieszkańców o takiej inwestycji, czy jest plan jak zorganizować to w przypadku Gminy 

Żelechów. 

Odpowiedział radnym udzielał przedstawiciel Firmy ELFEKO: 

 Na stwierdzenie radnej Pani Zatyka wyjaśnił, że przed przystąpieniem do inwestycji do 

każdego właściciela dotrze osoba odpowie na każde pytanie właściciela. 

 Badania z zakresu promieniowania były badane i występuje takie jak zostało 

przedstawione. Linia korygowana jest po to aby jeszcze odsunąć się od zabudowy 

mieszkaniowej, projektowana jest w taki sposób, aby budziła jak najmniej konfliktów 

społecznych. Dla inwestycji będzie też uzyskana decyzja środowiskowa. Społeczeństwo 

będzie informowane na każdym etapie procedury. Uzyskana będzie także opinia WIOŚ 

i SANEPID. Słupy będą posiadać większą konstrukcje sięgającą 50-60m stąd i przewody 

będą wyżej. Zachowując określona odległość od linii nie występuje inne jak zostało 

przedstawione promieniowanie na budynki również na budynki użyteczności publicznej 

 Radna Jadwiga Kowalczyk, powiedziała, że z chwilą kiedy Rada podejmie uchwałę 

o przebiegu linii wszelkie roszczenia będzie ponosił samorząd z tytułu utraty wartości 

działki i nie tylko. Jest to poważna decyzja dla samorządu i nie można podjąć ją z dnia na 

dzień. 

 Radny Marcin Brych powiedział, że o ile decyzja Rady będzie pozytywna poprosił, aby 

w momencie kiedy przedstawiciel będzie rozmawiał z mieszkańcami wyjaśnił wszelkie 

wątpliwości mieszkańców związanych z budowa linii. Ponadto poprosił, aby w momencie 

uzyskania wszelkich parametrów dotyczących oddziaływania na ludzi i środowisko 
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została o tym poinformowana odpowiednio wcześnie Rada Miejska przed podjęciem 

ostatecznej decyzji.  

 Radny Andrzej Brych zapytał na jakiej zasadzie do gminy będą spływać dochody 

z budowy linii.  

 

Salę obrad opuścił radny Pan Jacek Kocielnik 

Stan radnych na sali obrad w tym momencie wynosił 12 osób. 

 

Przedstawiciel firmy wyjaśnił też, że gmina posiadać będzie dochody w związku 

z przebiegiem linii w podatku od nieruchomości. 

Na pytanie radnego Witolda Prządki wyjaśnił, że realizowana jest inwestycja celu 

publicznego i nie może być dokonana zmiana planu dla całego obszaru, niemniej jednak 

niewielkie rozbieżności też są przewidziane np. teren przy drogach jeśli będzie tam 

planowana zabudowa wówczas w studium będzie możliwa zmiana przeznaczenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że uchwała wymaga szerszego rozeznania również 

w opinii samych mieszkańców, którzy będą bezpośrednio związani z ta inwestycja i jest 

odpowiedzialna w tej kwestii. 

Z uwag na brak dalszych pytań Przewodnicząca rady odczytała treść uchwały i zarządziła 

głosowanie. 

W wyniku głosowania w obecności 12 radnych Rada Miejska w Żelechowie  5 głosami „za”, 

przy 3 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła „UCHWAŁĘ 

Nr XL/307/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, 

Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w Gminie Żelechów” 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Na salę obrad powrócił radny Pan Jacek Kocielnik 

 

O godz. 1620 Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła kilkunastominutowa przerwę 

w obradach. 

O godz. 1635 wznowiono obrady sesji. Na sale obrad po przerwie przybyło 12 radnych. 

 

Pkt 5  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 

2026. 

Projekt uchwały był tematem obrad wspólnych Komisji Rady Miejskiej. 

W sprawie uchwały radni uwag na sesji nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Danuta Frydel i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania rada Miejska w Żelechowie – 9 głosami „za” przy 3 głosach 

„wstrzymujących się”, (głosów „przeciw” – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr XL/299/13  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2026” 

Uchwała powyższa stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.  
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Pkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 

 

Radni otrzymali w dniu sesji szczegółowe rozliczenie wydatków związanych z promocją 

Gminy Żelechów, o które wnioskował radny Marcin Brych na posiedzeniu Komisji Rady 

W sprawie projektu uchwały głos zabierali: 

Radny Pan Marcin Brych poprosił o uszczegółowienie zapisu dotyczącego wydatków na 

usługi promocyjne . 

Skarbnik Pani Beta Kosyra wyjaśniła, że usługi promocyjne dotyczą promocji Gminy 

w Katolickim „Radiu Podlasie”  

Radny zwrócił się z pytaniem - co jest w ramach tej usługi promowane, czy Radio Podlasie” 

w ramach otrzymywanej kwoty samo decyduje jak ma wyglądać promocja. Spytał - czy Rada 

nie ma wpływu na to przekazując w ciągu roku kwotę 12 300 zł. na promocje w radiu? Radny 

poprosił o uszczegółowienie udostępnionych informacji. Zwrócił się ponadto z pytaniem – 

czy obsługa „Dni Żelechowa” jest już rozliczona, a także poprosił o wyjaśnienie wydatków 

w budżecie przeznaczanych na życzenia świąteczne. 

 

Pani Kosyra wyjaśniła, że usługi  na „Dni Żelechowa” była podpisana umowa z firmą 

artystyczną która organizowała obchody. W dniu 27 listopada wpłynęła do urzędu informacja 

z Urzędu Marszałkowskiego  o pozytywnym zakwalifikowaniu składanego  o dofinansowanie 

wniosku i została zlecona płatność na kwotę 43 334,50 zł.  

Życzenia świąteczne były dedykowane w gazecie oraz „Radiu Podlasie”  

 

Radna Pani Elżbieta Zatyka poprosiła o wyjaśnienie wydatków określonych w załączniku 

inwestycyjnym dotyczących wydatków w kwocie 50 tyś zł. z przeznaczeniem na wykonanie 

elewacji M-GOK w Żelechowie. 

 

Udzielając wyjaśnienia Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka poinformowała, że zadanie 

w budżecie jest zaplanowane, lecz w bieżącym roku nie będzie zrealizowane. 

 

Radny Witold Prządka powiedział, że w przypadku kiedy inwestycja nie będzie wykonywana  

zadanie to nie powinno być z planu budżetu wykreślona. Remonty dróg się nie wykonuje, 

ponieważ pieniądze są przeznaczane na wyrównaniu budżetu. 

Na remont drogi Żelechów - Miastków przeznaczono kwotę 10 tys. zł. droga betonowa 

w Kalinowie jak była w złym stanie tak w dalszym ciągu jest a śladów remontu nie widać. 

 

Skarbnik Pani Kosyra wyjaśniła, że na sesji grudniowej zostanie zdjętych część zadań, które 

nie będą realizowane 

Ponadto Pani Burmistrz wyjaśniła, że kwota 10 tys. zł. nie była przeznaczona na naprawę 

drogi w Kalinowie lecz została przeznaczona na remont ul. Wilczyskiej. Wykonawca 

w dalszym ciągu nie złożył rozliczenia za wykonanie dodatkowych przyłączy 

kanalizacyjnych, w związku z tym kwota ta będzie potrącona wykonawcy przy końcowym 

rozliczeniu. 
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Radny Pan Jerzy Ośka uznał właściwy zapis budżetu dotyczący wydatków M-GOK 

zważywszy na fakt, ze w przypadku otrzymanego dofinansowania danej inwestycji gmina 

powinna mieć zabezpieczoną ograniczoną ilość środków własnych na to zadanie. 

 

Radna Pani Stanisława Kowalczyk powołując się na zapis protokołu z posiedzenia z 22 

października 2013r. stwierdziła, że już wtedy było wiadome, że środki na elewację M-GOK 

w bieżącym roku nie będą wykorzystane. 

 

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka kolejny raz wyjaśniła, że wypowiedź na komisji 

dotyczyła tego, że Gmina Żelechów złożyła dodatkowy wniosek na wykonanie elewacji 

MGOKw Żelechowie do Ministerstwa Kultury. W przypadku kiedy dostaniemy to 

dofinansowanie oraz dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania to wówczas środki własne 

będzie można przeznaczyć na inny cel.    

 

Radny Pan Witold Przadka poprosił o wyjaśnienie jaki jest stan faktyczny wykonania 

elewacji M-GOK? Pani Burmistrz powtórnie wyjaśniła radnemu sposób finansowania 

planowanej inwestycji wykonania elewacji M-GOK. 

 

Radny Pan Marcin Brych zapytał czy biorąc udział w projekcie nie powinno być wskazane 

jedno źródło dofinansowania? Pani Kosyra wyjaśniła, że gmina nie może ubiegać się 

o dofinansowanie na tę sama kwotę z dwóch różnych źródeł.   

 

Dalszych uwag i wniosków radni nie zgłaszali. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej i zarządziła głosowanie  

W wyniku głosowania rada Miejska w Żelechowie 8 głosami „za”, przy 4 głosach 

„wstrzymujących się” (głosów „przeciw” – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr XL/300/13  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Radny Marcin Brych w dalszym ciągu dopytywał na temat promocji gminy w Radiu Podlasie, 

w jakiej formie zlecana jest promocja, czy odbywa się to w drodze przetargu. 

 

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka powiedziała, że na promocję w „Radiu Podlasie” 

podpisana została umowa przez gminę pięć lat temu i co roku umowa jest przedłużana. 

 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Pan Mirosław Bryzek, który nie wrócił na salę 

obrad po przerwie. 

Stan radnych na sali obrad wynosił 13 osób. 

 

Pkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2014 rok. 

 

Treść powyższej uchwały był tematem obrad wspólnych Komisji Rady Miejskiej. 

Radni na sesji uwag i wniosków w sprawie  uchwały nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Danuta Frydel i w obecności 

13 radnych zarządziła głosowanie.  
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W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie – 13 głosami „za” podjęła 

„UCHWAŁĘ Nr XL/301/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na 2014 rok” 

Podejmując uchwałę Rada Miejska przyjęła cenę żyta do podatku rolnego na 2014 rok do 

wysokości ceny obowiązującej w 2013 roku. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Pkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 

drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2014 na terenie 

Gminy Żelechów. 

 

Treść powyższej uchwały był tematem obrad wspólnych Komisji Rady Miejskiej. 

Radni na sesji uwag i wniosków w sprawie  uchwały nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Danuta Frydel i zarządziła 

głosowanie.  

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

„UCHWAŁĘ Nr XL/302/13 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę 

sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2014 

na terenie Gminy Żelechów. 

Podejmując uchwałę Rada Miejska przyjęła cenę sprzedaży drewna przyjmowaną do 

naliczania podatku leśnego na 2014 rok do wysokości kwoty obowiązującej w 2013 roku. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Pkt 9  

Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2014. 

 

Powyższa uchwała była tematem obrad wspólnych Komisji Rady Miejskiej. 

Radni na sesji uwag i wniosków nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Danuta Frydel i zarządziła 

głosowanie.  

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

„UCHWAŁĘ Nr XL/303/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2014. 

Podejmując uchwałę Rada Miejska przyjęła stawki do naliczania podatku od nieruchomości  

Do wysokości stawek obowiązujących  w 2013r. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

Pkt.10 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 r. 

 

Powyższa uchwała była tematem obrad wspólnych Komisji Rady Miejskiej. 

Radni na sesji uwag i wniosków nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej  i zarządziła głosowanie.  
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W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  jednogłośnie – 13 głosami „za” podjęła 

„UCHWAŁĘ Nr XL/304/13 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014r”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 11  do protokołu. 

 

Pkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2014 rok. 

 

Powyższa uchwała była tematem obrad wspólnych Komisji Rady Miejskiej. 

Radni na sesji uwag i wniosków nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Danuta Frydel i zarządziła 

głosowanie.  

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

„UCHWAŁĘ Nr XL/305/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2014 rok”. 

Podejmując uchwałę Rada Miejska przyjęła stawki do naliczania podatku od środków 

transportowych do wysokości stawek obowiązujących w 2013r. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 12  do protokołu. 

 

Pkt 12  

Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków 

wyznaniowych na 2014 rok. 

Powyższa uchwała była tematem obrad wspólnych Komisji Rady Miejskiej. 

Radni na sesji uwag i wniosków nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Danuta Frydel i zarządziła 

głosowanie.  

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

„UCHWAŁĘ Nr XL/306/13 w sprawie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów 

i związków wyznaniowych na 2014 rok”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 13  do protokołu. 

 

Pkt 14 

Informacja o realizacji zadań oświatowych miasta i gminy Żelechów w roku szkolnym 

2012/2013. 

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że informacja z realizacji zadań oświatowych była 

przekazana wszystkim radnym i omawiana na posiedzeniu wspólnym komisji. 

Radni na sesji pytań żadnych nie zgłaszali. 

Informacja z realizacji zadań oświatowych miasta i gminy Żelechów w roku szkolnym 

2012/2013 została przez Radę Miejską w Żelechowie pozytywnie zaakceptowana. 

Informacja z realizacji zadań stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
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Pkt 15  

Przyjęcie protokołu z XXXIX –ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie  

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokoł 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 akceptując treść protokołu z XXXIX –ej sesji Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 października 2013r.  

 

Pkt 16  

Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Pani Danuta Frydel wyjaśniła, że na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady 

odczytane były podania, które wpłynęły do Rady Miejskiej tj: 

- pismo sołtysa wsi Piastów Pani Reginy Żywek w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego, 

- pismo sołtysa Łomnicy Pana Bogusza w sprawie dofinansowania wyposażenia świetlicy, 

- pismo mieszkańców bloku przy ul. Piłsudskiego. 

Ponadto na komisji radni zostali zapoznani ze stanowiskiem składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej na temat uchylonej uchwały. 

 

Głos w dyskusji następnie zabrał radny Pan Jerzy Ośka, który wyjaśnił, iż na posiedzeniu 

komisji zwracał uwagę na formę przekazywania  treści protokołów z posiedzeń komisji i sesji 

Rady Miejskiej. Stwierdzał wówczas, ze protokoły powinny być radnym przesyłana na e-

maila aby radni mogli zapoznać się z ich treścią przed sesja. 

Radny ponadto stwierdził, że promocja gminy w mediach powinna pokazywać pozytywne 

strony gminy. Promocja powinna polegać na daniu szansy innym mediom zawierając również 

umowę z lokalna prasę jak „Tygodnik Siedlecki czy też „Głos Garwolina”. 

W porównaniu do wydatków poniesionych przez gminę  na wyjazdy na zawody, konkursy, 

książki, wizytówki wydatki na promocję gminy w „Radiu Podlasie” w wysokości 12 300 zł. 

są za wysokie. 

 

Pan Marcin Brych poprosił Panią Burmistrz o przedstawienie daty przesłania pisma do 

Agencji Nieruchomości Rolnych odnośnie odmowy przejęcia mieszkań. W bloku przy 

ul. Piłsudskiego. 

Po uzyskanej od Burmistrza odpowiedzi radny stwierdził, że spotkanie z mieszkańcami 

w urzędzie odbyło się 18 listopada i mieszkańcy również nie zostali zapoznani ze 

stanowiskiem jakie Pani Burmistrz przesłała do Agencji. 

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka wyjaśniła, że na spotkaniu mieszkańcy bloku przy ul. 

Piłsudskiego zostali poinformowani, że nie są strona w sprawie i nie powinni brać udziału 

w negocjacjach pomiędzy Urzędem a Agencją w kwestii przejęcia mieszkań.  

O przesłanym piśmie nie zostali poinformowani mieszkańcy obecni na spotkaniu ponieważ 

nie było obowiązku udzielania informacji osobom nie będącym stroną w sprawie. 

 

Radny kontynuując poprosił Panią Burmistrz o wyjaśnienie kwestii odnośnie prowadzonego 

przewodu gazowego do bloku przy ul. Piłsudskiego za budynkiem  przychodni . W związku 

z interwencją mieszkańców bloku zapytał na jakim jest etapie rozpoczęta inwestycja? 

 

Burmistrz Żelechowa poinformowała, że 14 października gazownia wystąpiła o ustalenie 

służebności przesyłu gazu przez dwie nieruchomości gminne tj: boisko szkolne i przedszkole 

W odpowiedzi , jaka została przesłana  z urzędu do gazowni wskazano przebieg trasy poza 

terenem boiska szkolnego oraz teren przedszkola. Skutkiem tego byłoby ustanowienie 
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służebności tylko dla jednej nieruchomości gminnej. Wskazując teren  przebiegu linii poza 

boiskiem szkolnym było na względzie zapewnienie dzieciom i młodzieży większego 

bezpieczeństwa. Po przesłaniu do gazowni pisma odpowiedź w tej sprawie nie została 

udzielona.  

 

Radny zwrócił się następnie do  Pani Burmistrz  z pytaniem - Jeżeli za 100 % przyjmiemy 

stan realizacji inwestycji budowy ratusza to  - na ile procent w chwili obecnej  Burmistrz 

oceniłaby wykonanie  inwestycji? W jaki sposób pracownik ma określić stan robót jeśli nie 

ma konkretnego harmonogramu, w tym też jak radni mogą ocenić stan wykonanych robót. 

 

W odpowiedzi na postawione pytanie Pani Burmistrz wyjaśniła że od oceny stanu wykonania 

modernizacji budynku ratusza jest inspektor nadzoru budowlanego, który  z ramienia gminy 

nadzoruje jakość wykonywanych robót i stan robót.  

Jeśli jest wniosek radnego  gmina  wystąpi do inspektora nadzoru o dokonanie szacunku stanu 

wykonanych robót. Harmonogram byłby egzekwowany, gdyby w ślad za tym ustalone były 

konkretne płatności, których nie ma. 

Wykonawca złożył na piśmie deklarację, że jeśli nastąpi wcześniejsza płatność wówczas 

zadanie przebudowy ratusza będzie wykonane wcześniej. Zanim nastąpiłaby ze strony Gminy 

jakakolwiek płatność byłaby oszacowana wartość wykonanych robót Na podstawie takiego 

uzgodnionego protokołu dopiero można by wystawić fakturę i dokonać płatności. 

 

Radny Pan Witold Prządka zwrócił się z pytaniem do Skarbnika Gminy  z jakich źródeł 

będzie finansowany deficyt gminy który wynosi 1 143 159,69  zł. 

Ponadto rady poprosił o wyjaśnienie  finansowego sprawozdania kwartalnego wykazanych  

według tytułu poręczeń i obligacji  wartości nominalnej zadłużeń 30 tys. zł. i kwota  384 tys. 

zł. Zapytał - czy innych umów  nie było zawieranych np. na ratusz? 

 

Skarbnik Pani Kosyra wyjaśniła, że deficyt gminy finansowany będzie częściowo z 

zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu kredytu w wysokości 1mln 120 tys. zł.  a częściowo 

z wolnych środków pozostałych jako nadwyżka środków na rachunku bankowym w wys. 

23 159,69 zł. 

W sprawozdaniu kwartalnym wykazane wartości nominalne dotyczą umowy na prowadzenie 

rachunku bankowego w BS Garwolin i druga umowa z EKOLIDEREM. 

Planowana umowa na kredyt na ratusz jest wksięgowana w księgach rachunkowych, 

natomiast sprawozdanie jest dobrze sporządzone. 

 

Pan Jerzy Ośka złożył wniosek formalny  o zakończenie  w chwili obecnej dyskusji na temat 

WPF i zmian w budżecie Gminy Radny stwierdził, że dyskusja ta powinna odbyć się  na 

komisjach, a nie w sprawach różnych sesji. Zgłoszony wniosek Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie 13 głosami „za” 

przyjęła zgłoszony przez radnego wniosek  

 

Radny Pan Andrzej Brych w sprawie przewodu gazowego prowadzonego do bloków  przy ul. 

Piłsudskiego  poparł inicjatywę przyspieszenia inwestycji, na którą oczekują mieszkańcy 

bloków. 

Ponadto opierając się na artykule zamieszczonym w „Tygodniku Siedleckim”, w którym 

poruszane są bieżące sprawy gminy, radny wyjaśnił, że w pierwszej kadencji prosił o 

przeniesienie biblioteki do budynku po byłej przychodni, opracowano projekt budynku z 

przeznaczeniem na inne cele poniesiono niepotrzebnie koszt 26 tys.zł, wykonano projekt 

targowicy za 25 tys. zł., wykonano dokumentację  amfiteatru za 23 tys zł. Zdaniem radnego 
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większość tych inwestycji gmina nie wykona, stwierdził, że  sprawie ratusza radni nie 

zawinili.  Zwracając się do Pani Burmistrz  powiedział aby Burmistrz nie namawiała radnych 

do łamania prawa. 
 

W odniesieniu do wystąpienia Pana Brycha, Burmistrz wyjaśniła: 

W sprawie inwestycji przeprowadzenia gazu do bloków nie zrobiła nic , co by uniemożliwiło 

przeprowadzenie gazu do bloków. Służebnością będzie obciążona jedna działka gminna, a nie 

dwie, nawet ze względów bezpieczeństwa zasadnym jest aby przewód gazowy przechodził 

poza boiskiem szkolnym, a nie przez boisko, gdzie jest duże skupisko dzieci. 

Pieniądze na dokumentację projektową  na budynek po byłej Przychodni gmina nie wydała 

ponieważ umowa została zerwana i to wykonawca będzie płacił za nie wywiązanie się w 

terminie. 

Odnośnie pozostałych wydatków na planowane inwestycje Pani  Burmistrz  wyjaśniła, ze nie 

jest powiedziane, że nie będą one wykonywane. Są przesunięte w czasie, ponieważ tak 

targowisko jak i zagospodarowanie terenu wokół boiska „Sęp” jest mieszkańcom bardzo 

potrzebne. 
 

Radny Pan Jerzy Ośka poprosił o wyjaśnienie kwestii ogłoszonego  przetargu,  na  sprzedaż 

nieruchomości w Stefanowie, który nie doszedł do skutku i został odwołany. Pani Burmistrz 

wyjaśniła, że do przetargu zgłosiło się sześciu oferentów, jednak przetarg  został 

unieważniony. Po wnikliwej analizie dokonanej tuz przed przetargiem wyszła kwestia 

niezgodności planu  dokumentacji ze stanem faktycznym. Przetarg został odłożony do chwili 

uregulowania dokumentacji. 
 

Radna Pani Elzbieta Zatyka w nawiązaniu do artykułu zamieszczonym w Tygodniku 

Sieleckim stwierdziła, że oskarżenia pani Burmistrz, jakoby gmina straciła 100 tys zł. w 

związku z przebudowa ratusz stwierdziła, że są to pieniądze wirtualne, natomiast Gmina 

straciła 500 tys. zł. przez zaniedbania urzędu. Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka 

stwierdziła, że kwota  o której jest mowa w artykule prasowym to nie są  wirtualne  pieniądze. 

Kwestia przeniesienia biblioteki do budynku przychodni jest nierealna ze względu na jakość 

stanu techniczny budynku. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że jeśli Pani Burmistrz chce poinformować 

społeczeństwo o stanie przebiegu przebudowy ratusza na cele współczesne, to nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby zorganizowała spotkanie w M-GOK i rzetelnie poinformowała 

mieszkańców. Wyręczanie się mediami jest omijanie prawdy. 

 

Kończąc obrady Przewodnicząca Rady w imieniu organizatorów  zaprosiła wszystkich 

obecnych na sali obrad na koncert poetyczno muzyczny „Powrócisz tu”, który odbędzie się w 

dniu jutrzejszym tj. 29 listopada na sali M-GOK w Żelechowie o godz. 1800.. 
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Zamknięcie obrad. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1745 Przewodnicząca Danuta Frydel zamknęła 

obrady XL-ej  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 
Protokółowała: 

B.Lewandowska                                                                                                       PRZEWODNICZĄCA 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

 

Danuta Frydel 

 


