
                                                      PROTOKÓŁ Nr XXVI/10
Z posiedzenia sesji Rady Miejskiej  odbytej w dniu 21 stycznia 2010r. w Sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Stan radnych Rady Miejskiej  -  15
Obecnych na posiedzeniu sesji – 13  zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 
do protokółu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
- Sołtysi Gminy Żelechów  zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2 do 
  protokółu.
- Burmistrz Żelechowa  - Pani Mirosława Miszkurka,
- Sekretarz Gminy – Pani Krystyna Koryś,
- Skarbnik Gminy – Pani Marianna Siwińska,
- Radny Rady Powiatu Garwolińskiego – Pan Andrzej Bernacki,
- Kierownik Posterunku Policji w Żelechowie – Pan Krzysztof Sągol,
- Komendant Gminny OSP w Żelechowie – Pan Jan Dziubak,
- Dyrektorzy szkól prowadzonych przez Gminę Żelechów:
   Dyrektor Zespołu Szkół w Stefanowie – Pani Izabela Gugała,
   Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Kębłowie – Pani – Elżbieta Paziowska,
   Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Goniwilku – Marianna Kowalczyk,
   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej – Jolanta Mazurek,
  Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żelechowie – Maria Rodak,
- Pan Tomasz Kulisa,
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie – Ewa 
   Jaśkiewicz,
- Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
   Przeciwdziałania Narkomanii – Pan Marian Dobrzyński.
- Pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Pan Mirosław Wesołowski.
- Mieszkańcy Żelechowa .

Pkt.1
Otwarcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Mieczysław Marczak przed otwarciem sesji 
uzasadnił zebranym swoje przewodnictwo obradom.
Wynika ono z potrzeby zastąpienia przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jana Tadeusza 
Pietryki, który jest chory.
Następnie w związku z przypadającym w tym dniu ( tj. 21 stycznia) dniem babci , złożył 
wszystkim babciom serdeczne gratulacje i życzenia za dar miłości jakim obdarzają swoje 
wnuki.
Po życzeniach zainspirował zebranych do chóralnego odśpiewania stu lat.
Po tym wstępie  o godz.. 10 10 otworzył  XXVI Sesję Rady Miejskiej w Żelechowie witając 
radnych, zaproszonych na sesje gości, wszystkich obecnych na sali obrad.
Stwierdził,  że na stan  15  radnych w posiedzeniu uczestniczy –  13,  co wobec ustawowego 
składu Rady stanowi qurum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.
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Pkt.2
Przedstawienie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący obrad Pan Mieczysław Marczak następnie odczytał porządek obrad, 
który Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz z projektami uchwał.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Żelechów na 2010r.
6.Podjęcieuchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu.
7. Podjęcie  uchwały w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
      alkoholowych  na te renie  gminy Żelechów. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów  
     zawierających azbest z terenu Gminy Żelechów na lata 2009-2032”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za 
     przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele 
     mieszkaniowe w prawo własności.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej 
      w  Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów
11. Wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Do powyżej przedstawionego porządku obrad radni uwag i wniosków nie zgłaszali.

Pkt. 3
Przyjęcie protokółu z posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że tradycyjnie protokół z obrad ostatniej sesji był do wglądu 
w okresie międzysesyjnym jak równie dziś przed sesja można było się z nim zapoznać, w 
związku z tym  zapytał czy radni wnoszą zmiany do protokółu.
Pan Krzysztof Kapczyński wyjaśnił, że protokół przeglądał w piątek i chciałby odnieść się do 
końcowego wątku, który pozwolił wyrazić o nieprawidłowościach. Wyjaśnił, że protokół był 
napisany w wersji  roboczej  naniósł kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt poprawek i nie boi się 
wyrazić, że ten protokół był pisany bardzo tendencyjnie.
Ma ogromne zastrzeżenia co do bezstronności osoby, która pisała protokół w części , w której 
radny mówi o nieprawidłowościach, zapytuje jedną Komisję Komunalną , przewodniczącego, 
drugą Komisję Rewizyjną i później odnosi się do sprawy gdzie jako radni prosili o 
wyjaśnienie, albo pomoc radcy prawnego. W protokóle jest bardzo krótko, Pani 
Lewandowska relacjonuje to co radny powiedział i pisze zdanie” radni informowali o tym 
przewodniczącego Rady , ale bez żadnej reakcji”. Radny nie wie czy pisane jest o reakcjach  , 
bo w tym protokole nie spotkał się o opisywaniu reakcji pozostałych radnych, lecz to zostawia 
bez komentarza.  Następne zdanie jest takie: ” Pan Kapczyński powiedział, że wielokrotnie 
był autorem doniesień i pism” 
Pan Kapczyński stwierdził, że w jego przekonaniu  wtrącenie, że był autorem doniesień i 
pism jest co najmniej niestosowne, jest stronnicze , jest  urągające  pewnym zasadom 
bezstronności.
Stwierdził, że prosił panią Lewandowską żeby dopisała w jakim kontekście to powiedział, bo 
zmienia to postać rzeczy.  Radny powiedział: „ja mówiłem o nieprawidłowościach, ja 
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powiedziałem, że ja się nigdy nie wypierałem tego  że byłem współautorem powiadamiania 
prokuratury o tych nieprawidłowościach. W tym protokole nie ma nigdzie informacji żeby 
wyciągnąć pewne  wnioski albo zachować pewną logikę. Nie ma nigdzie wspomniane w 
protokole, że było postępowanie wobec pana  przewodniczącego”. W tym protokole nie ma 
nigdzie  informacji że  zadawał pytania, że były kontrole, jest to jakoś wyłagodzone.
 To zdanie jest zdaniem twierdzącym i ma naprawdę zastrzeżenia co do tego.
Jednoznacznie radny wyjaśnił, że pozwolił sobie nanieść w części jego wypowiedzi  na 
czerwono poprawki, bo było tam wiele zastrzeżeń. 
Radny wyjaśnił, że  nigdy nie powiedział tego  , że był autorem doniesień i pism, powiedział: 
„byłem współautorem powiadamiania prokuratury czy jak pani to nazywa doniesień, ale o 
nieprawidłowościach , o które się ocieraliśmy  w gminie, i to zmienia postać rzeczy. Bo ktoś 
kto tę sytuacje zna lub ocierał się o to wie jak to było. Natomiast wczytywanie się w protokół 
i posługiwanie się zdaniem twierdzącym, że był właściwie donosicielem to jest co najmniej 
niestosowne.
Radny zgłosił wniosek formalny o „nie przyjmowanie tego protokołu, bo ten protokół nie 
odzwierciedla prawdy”. 

Nawiązując do wystąpienia radnego Krzysztofa Kapczyńskiego Wiceprzewodniczący Rady 
Powiedział, że określenie, iż protokół napisany tendencyjnie jest  dużym oskarżeniem wobec 
osoby piszącej. Pan Kapczyński dołożył starań aby przejrzeć zrecenzować  protokół i nanieść 
poprawki uważa, że Pani Lewandowska pisząca protokół chyba uwzględniła Pana 
zastrzeżenia. Jeśli jest nagranie to co można kwestionować. Z nagrania nie sposób tego 
wszystkiego napisać, trzeba dokonać pewnej  reasumpcji tego,  bo tak stanowią protokóły. 
To nie jest coś co trzeba pisać literalnie każde słowo wyrażane w  dyskusji.
Pan Marczak poprosił aby radny napisał to o co mu  chodzi, żeby przedłożył swoją wersję i 
wtedy będą radni mogli zająć konkretne  swoje stanowisko. Odsłuchiwanie dziś protokółu nie 
jest stosowne, ponieważ są ważne sprawy.
Zaproponował, aby pan Kapczyński na kolejnej sesji przedłożył swoje zastrzeżenia do 
spisanego protokółu.
Rada może ustosunkować się do  wniosku poddać go pod głosowania, i rozstrzygnie się 
sprawa. 
Wiceprzewodniczący zapytał Pana Kapczyńskiego jakie proponuje rozwiązanie.
Pan Krzysztof Kapczyński powiedział, że jak najbardziej przychyla się do wyjaśnienia tego i 
proponuje aby  ten protokół dziś był nie głosowany. Naturalną rzeczą odniesie się do tych 
zastrzeżeń i pozwoli sobie to uzasadnić. W jego subiektywnym odczuciu uważa, że protokół 
pisany jest tendencyjnie. Powiedział, że  naniósł poprawki i odniósł się również do tych 
części, sygnalizował o tym. Nie miał na celu aby Panu Wiceprzewodniczącemu utrudnić 
prowadzeniu sesji, ma taki zwyczaj, że czyta protokoły.

Następnie głos zabrał radny Andrzej Prządka. Wyjaśnił, że wzorem innych sesji radni, którzy 
zgłaszają uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,  każdy radny ma prawo i 
możliwość złożenia na piśmie swoich poprawek z którymi się nie zgadza  i uważa, że ten 
protokół należy przyjąć z poprawkami zgłoszonymi przez radnego.

Ponownie głos zabrał Pan Kapczyński wyjaśnił, że był w piątek i umówił się, że Pani 
Lewandowska dokona zmian, był w poniedziałek i te zmiany nie były naniesione, później  nie 
był w stanie żeby przejrzeć ten protokół i robi to dziś.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu protokólantkę, która wyjaśniła, że 
zmiany , które naniósł pan Kapczyński były poprawione, oprócz zdania dotyczącego 
stosownych  doniesień i pism. Prosiła pana Kapczyńskiego, żeby zacytował jak ma zapis 
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według niego wygląda. Pan Kapczyński powiedział proszę sobie odsłuchać. Resztę to co 
radny zasugerował uważa że  jest poprawione.

Pan Kapczyński wyjaśnił, że w momencie kiedy czytał protokół nie miał fizycznej 
możliwości odsłuchania nagrania.

Wiceprzewodniczący Mieczysław Marczak odnosząc się do wypowiedzi Pana Kapczyńskiego 
stwierdził: że to co  powiedział radny zostanie  zarejestrowane  i umieszczone w protokóle z 
dzisiejszej sesji oraz poprosił radnego Kapczyńskiego aby ten złożył na piśmie swoje 
wyjaśnienia do protokółu z XXV sesji Rady.
W tym stanie rzeczy Wiceprzewodniczący Rady poddał protokół z XXV sesji pod 
głosowanie.

W wyniku głosowania za przyjęcie protokółu z poprawkami wniesionymi przez Pana 
Kapczyńskiego  7 głosami „za”  ( Pan W.Boratyński, A.Prządka, M.Marczak, M.Świtaj, 
E.Gałazowski, Pani B.Abramska-Myrcha,M.Błażejczyk) przy 6 głosach „wstrzymujących” 
(Pan J.Bogusz, M.Jasek, K.Kapczyński, Pani E.Zatyka, S.Kowalczyk, J.Kulikowska )Rada 
Miejska przyjęła protokół z posiedzenia XXV sesji w brzmieniu zaproponowanym  przez 
Wiceprzewodniczącego Rady.

Pkt.4
Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego.

Burmistrz  Żelechowa  pani  Mirosława  Miszkurka  przedstawiła  Wysokiej  Radzie 
sprawozdanie z działalności  z okresu między sesyjnego za okres od 30 grudnia 2009r do 
21 stycznia 2010r.
Rada Miejska sprawozdanie przyjęła do akceptującej wiadomości.
Treść powyższego sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.

Pkt.5
        Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Żelechów na 2010r.

Przed  przystąpieniem  do  głosowania  nad  budżetem  Pan  Mieczysław  Marczak  poprosił 
Wiceprzewodniczącą Rady Panią Barbarę Abramską – Myrcha do odczytania „Uchwały Nr 
373/S/09  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Warszawie  Zespół  w 
Siedlcach  z  dnia  18  grudnia  2009r.  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza 
Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o 
stanie mienia komunalnego i prognozie długu”.
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.

Następnie poprosił o zabranie głosu Burmistrz Żelechowa .
Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka wyjaśniła, że projekt budżetu został  opracowany przed 
jej objęciem funkcji burmistrza.
Przedłożony  Radzie  do zatwierdzenia  budżet  jest  trochę  inny z  tego względu,  że  pewne 
wydatki zostały ograniczone, po to żeby większą kwotę móc przeznaczyć na inwestycje.
Burmistrz  przedstawiła  zaplanowane  najważniejsze  do  realizacji  zadania  inwestycyjne  na 
2010r.:
Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę – 758 tys. zł.
Administracja w urzędzie  koszt  ok. – 2 mln. zł.
Bezpieczeństwo publiczne i straże – 303 tys zł.
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Obsługa długu  – koszt 200 tys zł. 
Oświata  wydatki ponad 10 mln.zł. przy wysokości budżetu 19 mln.400 tys. zł. 
Ochrona zdrowia – 80 tys. zł.
Pomoc społeczna – 3 mln.900tys. zł.
Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej 1 mln.300tys. zł.
Kultura  – (M-GOK, prowadzenie biblioteki  i inne) – 270 tys. zł.
Kultura fizyczna 294 tys. zł.
Na drogi gminne przeznaczono kwotę do realizacji 300 tys. zł, na powiatowe zaplanowano 
kwotę dofinansowania w wysokości 280 tys. zł.
W  dziale  inwestycje  zaplanowano  dokończenie  wodociągowania  trzech  miejscowości  tj. 
Letnisko, Nowy Goniwilk, Wola Żelechowska – przewidziane środki 200 tys. zł.
Rewitalizacja   parku  –  810  tys.  zł.  Inwestycja  będzie  realizowane  ze  środków 
dofinansowanych  z zewnątrz.
Wykonanie placu zabaw przy szkole w Goniwilku  - 131 tys. zł.
Łącznie na inwestycje przeznaczono w budżecie kwotę ok. 1 mln. 800 tys zł.
Są  złożone  również  wnioski  na  dofinansowanie   które  mają  szanse  na  pozytywne 
rozpatrzenie.
Dotyczy wniosku złożonego o przyznania pomocy w ramach działania podstawowej usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Złożony jest wniosek na wykonanie kanalizacji w ulicy Wilczyskiej Chłopickiego i Pudłu, 
części Długiej.
Według ostatniej informacji wniosek ten ma szansę na pozytywne rozpatrzenie. Jeśli wniosek 
będzie  rozpatrzony,  a  gmina  otrzyma  dofinansowanie  w  roku  bieżącym  to  w  pierwszej 
kolejności przystąpimy do wykonywania  kanalizacja na  ul. Wilczyskiej gdzie wartość robót 
przewidziana na wykonanie tego zadania wynosi 1mln.800 tys. zł.
Są też  inne zadania inwestycyjne nie ujęte w budżecie, ponieważ są poskładane wnioski, 
jeżeli nie będą miały szansy na rozpatrzenie w roku bieżącym zadania będą wykonywane w 
roku 2011.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Mieczysław  Marczak  poprosił  o  zabranie  głosu 
Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Andrzeja  Prządki,  który  w  wyniku   połączonych 
posiedzeń komisji Rady Miejskiej odczytał fragment protokółu dotyczącego wypracowanego 
stanowiska odnośnie  jednomyślnego pozytywnego stanowiska wszystkich członków komisji 
Rady w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Skarbnik Pani Marianna Siwińska omówiła załącznik str. 28 do budżetu gminy, który został 
zmieniony między okresem posiedzeń  komisji, a sesją i przedłożony radnym w dniu sesji.
Wyjaśniła ponadto, że naniesiona zmiana nie wpłynie  na zmianę ogólną kwotę wydatków w 
budżecie.

 Wiceprzewodniczący Rady odczytał  treść uchwały i poddał ją  pod głosowanie.  Rada w 
składzie 13 radnych przystąpiła  do głosowania.
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednomyślnie 13 głosami „za” podjęła 
„UCHWAŁĘ Nr XXVI/184/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2010  
rok”, która stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
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Pkt.6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiego. 

Ponownie  Pan  Andrzej  Prządka  odczytał  fragment  protokółu  z  posiedzenia  Komisji 
dotyczącego  stanowiska  Komisji  Rady   w  sprawie  przedłożonego  projektu  powyższej 
uchwały.
Do  projektu  uchwały  Radni  uwag  żadnych  nie  wnosili,  w  związku  z  czym 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał  treść uchwał  poddając ja pod głosowanie.  W wyniku 
głosowania  Rada  Miejska  –  jednomyślnie  13  głosami  „za”  podjęła  „UCHWAŁĘ 
Nr XXVI/185/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu”, 
Która stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.

Pkt. 7 

Podjęcie  uchwały w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów  alkoholowych  na 
terenie  gminy Żelechów. 

Przewodniczący obrad Komisji Rady  odczytał treść protokółu z posiedzenia Komisji Rady w 
części dotyczącej stanowiska komisji odnośnie projektu w/w uchwały. 

Następnie  treść  uchwały  odczytał  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  i  zarządził 
głosowanie.
Radna Pani Jadwiga Kulikowska zgłosiła poprawkę dotyczącą zapisu w § 1 wnioskując o 
wykreślenie z części zdania  „Ustala się, że na terenie gminy Żelechów…”  spójnika  „ że” .
Rada Miejska uwzględniła zgłoszoną poprawkę.
 W  wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 13 głosami „za” podjęła  „UCHWAŁĘ 
Nr XXVI/186/10 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie gminy Żelechów”, która stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.

W  odniesieniu  do  podjętej  uchwały  Pan  Mieczysław  Marczak  zrelacjonował  obszernie 
doniesienie prasowe na temat nowelizacji ustawy antyalkoholowej. 
Z jego relacji wynika, że projektem zmian w ustawie zajmowały się już komisje sejmowe.
Według  tego  co  wyczytał  w  prasie  proponowane  ewentualne  zapisy  ustawy  są  o  wiele 
bardziej  restrykcyjne  niż  dotychczas  obowiązujące.  Między innymi  ograniczają  dostęp  do 
alkoholu na imprezach plenerowych, festynach, plażach, wagonach restauracyjnych „Warsu”
Zakazują handlu obnośnego i obwoźnego. Zakazują reklamy alkoholu w telewizji.
Nakazują monitoring sprzedaży.

Pkt.8

      Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów  
     zawierających azbest z terenu Gminy Żelechów na lata 2009-2032”.

Wiceprzewodniczący Rady poprosił Panią Wałachowską o wyjaśnienie spraw dotyczących 
usuwania azbestu.
Pani  Barbara  Wałachowska  przedstawiła  wymogi  ustawy  odnośnie  usuwania  azbestu  i 
wyrobów azbestowych oraz uzasadniła konieczność przyjęcia opracowanego programu przez 
organ samorządowy.
 Wyjaśniła, iż w programie zawarte są wszystkie problemy  jak również obowiązki gminy w 
zakresie usuwania azbestu oraz możliwość pozyskania środków finansowych dla gminy.
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Mając uchwalony program może gmina pozyskiwać dofinansowanie ze środków  unijnych na 
utylizację azbestu. 
Radny Powiatu Garwolińskiego Pan Andrzej Bernacki powiedział, że tego tematu nie należy 
bagatelizować, ponieważ wszystkie dachy są sfotografowane.

Sołtys wsi Gózdek Tadeusz Mucha poprosił Panią Wałachowską o szczegółowe wyjaśnienie 
postępowania w przypadku zdjęcia pokrycia dachowego zawierające azbest.

Wiceprzewodniczący  Rady   odczytał  fragment  z  programu  dotyczący  decyzji   zamiaru 
dokonania  zmiany  pokrycia  dachowego  oraz  zachowania  środków  ostrożności  przy 
wykonywaniu czynności.
Następnie odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania rada Miejska – jednomyślnie  13 głosami „za” podjęła ”  UCHWAŁĘ 
Nr  XXVI/187/10  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Żelechów na lata 2009-2032”, która stanowi załącznik  
Nr 8 do protokółu.

Pkt. 9
     Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za 
     przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele 
     mieszkaniowe w prawo własności.

Pan Mieczysław Marczak udzielił głosu pracownikowi urzędu Danielowi Błażejczyk, który 
szczegółowa  omówił   projekt   uchwały  oraz  wysokość  bonifikaty,  z  której  będą  mogli 
skorzystać osoby dokonujące przekształcenia nieruchomości w prawo własności.

Udzielił  ponownie  głosu   Panu  Tadeuszowi  Mucha,  który  zadał  pytanie  dotyczące 
przekształcenia nieruchomości.
Odpowiedzi sołtysowi wsi Gózdek udzielił Daniel Błażejczyk.

Dalszych pytań radni i obecni na sali nie zgłaszali.
Pan  Andrzej  Prządka  następnie  odczytał  fragment  protokółu  z  posiedzenia  Komisji  Rady 
dotyczący podejmowanej uchwały.
Po czym Wiceprzewodniczący Rady  przedstawił treść uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 13 głosami „za” podjęła „UCHWAŁĘ 
     Nr XXVI/188/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za 
     przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele 
     mieszkaniowe w prawo własności”, która stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.

Pkt.10. 
      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej 
      w  Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów
Ponownie Pan Marczak udzielił głosu Panu Andrzejowi Prządce celem odczytania fragmentu 
protokółu i przedstawienia stanowiska Komisji Rady  na temat podejmowanej wyżej uchwały.

Następnie odczytał treść powyższej uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania rada Miejska – jednomyślnie  13 głosami ”za” podjęła UCHWAŁĘ Nr 
XXVI/189/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej  w  Żelechowie z  
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów”,  która stanowi 
załącznik Nr 10 do protokółu.
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Pkt.11
Wnioski i zapytania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował Wysoką Radę, że  wpłynęło pismo Firmy 
BAFIO o rozłożenie na raty zadłużenia wobec gminy Żelechów powstałe z tytułu podatki od 
nieruchomości oraz z tytułu  czynszu najmu lokalu, a także  o przedłużenie dalsze umowy 
najmu.
Następnie odczytał treść powyższego pisma i poprosił Pana Prządkę o odczytanie fragmentu 
protokółu komisji w sprawie zajętego przez nich stanowiska.
Treść pisma stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.

Po czym poprosił o zabranie głosu Burmistrz Żelechowa.
Burmistrz Mirosława Miszkurka wyjaśniła, że zaległość Firmy BAFIO  wobec gminy wynosi 
ponad 40 tys. zł. Umowa na najem lokali  na oczyszczalni wygasła z dniem 30 września, a do 
tej pory firma w dalszym ciągu pracuje. W miesiącu marcu firma zgłaszała się do Rady, że 
chciała  w  części  zrezygnować  z  pomieszczeń,  lecz  sprawa  nie  została  załatwiona  przez 
wcześniej  urzędującego  burmistrza  i  Radę.  W  miesiącu  grudniu  wystosowała  pismo  o 
uiszczenie zaległości i opuszczenie lokalu. Po czym wpłynęła do Rady skarga na działalność 
Burmistrza, którą zajęła się Komisja Rewizyjna.
Ponieważ zaległości jeszcze nie wpłynęły jest problem ustalenia rat, na które powinny być 
zaległość rozłożona. Na posiedzeniu komisji był wniosek o rozłożenie na 18 miesięcznych 
rat, natomiast stanowisko Burmistrz jest aby zaległość została rozłożona na 12 miesięcznych 
rat.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Marczak wyjaśnił, że wniosek o rozłożenie na 18 rat 
jest wnioskiem dalej idącym, i jest rekomendowany większością głosów komisji, w związku z 
czym poddał wniosek pod głosowanie.
 W wyniku głosowania Rada Miejska przy 5 głosach „za „  (Pan W.Boratyński, A.Prządka, 
Świtaj,  M.Marczak,  E.Gałązowski)  przy  6  głosach  „przeciw”  (J.Bogusz,  M.Jasek, 
K.Kapczyński,  Pani E.Zatyka,S.Kawalczyk,  J.Kulikowska)  ,  2 osoby ( Pani B.Abramska-
Myrcha, M.Błażejczyk) „wstrzymały się” od głosowania.
 Większością głosów wniosek o rozłożenie zaległości na 18 rat  Firmie BAFIO nie został 
przegłosowany.
Ponownie głos zabrał sołtys wsi Gózdek Pan Tadeusz Mucha, który zwrócił się z zapytaniem 
czy sprawa listu od dowódcy wojsk w z Dęblina będzie miała dalszy bieg.
Następnie  zwracając  się  do  Radnego  Powiatowego  Pana  Andrzej  Bernackiego   zapytał 
odnośnie realizacji programu „LIDER”. 

Głos  zabrał  Pan  Andrzej  Bernacki,  który  na  wstępie  podziękował  za  podjęcie  uchwały 
odnośnie dofinansowania  modernizacji  dróg powiatowych na terenie gminy Żelechów. 
Radny  ubolewał  nad  tym,  że  uchwała  jest  podjęta  zbyt  późno,  ponieważ  trzy  tygodnie 
wcześniej była możliwość wyegzekwowania większych środków finansowych, ponieważ  na 
posiedzeniu   Komisja  Budżetowa  i  Komisja  Rozwoju  Rady  Powiatu  poparły  wniosek  o 
zwiększenie środków finansowych dla dróg znajdujących się na gminie Żelechów.
Radny ponadto wyraził stanowisko sympatii  Rady Powiatu Garwolińskiego w stosunku do 
Rady Miejskiej  w Żelechowie  i  Burmistrza  Żelechowa.  Jako przykład  dobrej  współpracy 
podał  podjętą decyzję o nieodpłatnej zamianie nieruchomości położonej w Żelechowie. 

W  sprawie  LIDERA  wyjaśnił,  że   są  opracowane  programy,  a   w  bieżącym  roku  będą 
wchodzić w życie.
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Następnie  Burmistrz  Mirosława  Miszkurka  udzielając  wyjaśnień  Panu  Mucha 
poinformowała, że odnośnie lotniska lotnicy przygotowują prezentację, przyjadą na miejsce i 
zaprezentują  dokładnie  jak  to  będzie  wyglądało,  w  jakim  zakresie  i  gdzie,  lub  zaproszą 
Wysoką Radę do Dęblina  i   tą  prezentację  szczegółowo przedstawią.  Prezentację  planują 
przedstawić jeszcze zimą.
Realna data, do rozpoczęcia działania to jest 2011r, ponieważ,  gruntu o które się ubiegają 
pozostają w dzierżawie do 2011 roku. 
Burmistrz udzielił również informacji odnośnie podpisywania umów na dzierżawę gruntów 
na pozyskanie energii odnawialnej. Wyjaśniła, że konsultowana była z radca prawnym jedna 
z umów, którą rolnicy otrzymują do podpisywania na wydzierżawianie gruntów  i poprosiła, 
aby rolnicy byli bardzo ostrożni przy podpisywaniu takich umów, ponieważ zapisy w umowie 
nie są do końca sprecyzowane i z tego mogą być problemy.
Odnośnie odśnieżania jest problem przy większym opadzie śniegu. Wyznaczone są kategorie 
i kolejność  odśnieżanych  drogi i parking przez WGP. 
Pani Burmistrz poprosiła obecnych na sali, aby sprawy odśnieżania zgłaszać telefonicznie do 
Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego.

W  odniesieniu  do  wystąpienia  Radnego  Powiatowego,  Burmistrz  wyjaśniła,  że  bobra 
współpraca z Radą Powiatu i  Powiatem będzie  dobrze się układać jeśli  za tym będą szły 
pieniądze i na to liczy.

W sprawie działania LIDER Burmistrz wyjaśniła, że odbyło się spotkanie i jest wiadome że 
są rozdzielone kwoty na poszczególne gminy na które można składać wnioski.
Informacja jest, że wnioski będzie można już w marcu składać.
Dalszych  wyjaśnień  odnośnie  organizacji  grupy  działania   LIDER   udzielił  Andrzej 
Szubielski.

Następnie głos zabrał radny Krzysztof Kapczyński, który w kwestii odśnieżania wyjaśnił, że 
monitowało do niego wiele osób, że ulice w mieście i drogi na wsi są niepoodśnieżane.
Zadzwonił w poniedziałek po godz. siódmej do WGP i w rozmowie z osobą, która pełniła 
obowiązki kierownika i dowiedział się, że WGP prowadzi proces odśnieżania.
Mieszkańcy Żelechowa, którzy zawozili dzieci do szkół i przedszkola monitowali, że ulice są 
nie odśnieżone. Dzwonili też mieszkańcy Osiedla Chłopickiego.
Osoba,  z  którą  prowadził  rozmowy kłamała,  mówiąc,  że  odśnieżanie  było  prowadzone w 
niedzielę, co było nieprawdą, ponieważ nie dało się wyjechać z osiedla, nie dało się dojechać 
do przedszkola.
Dopytując wnikliwiej, dowiedział się, że WGP zaczęło odśnieżać dopiero od godziny  w pół 
do piątej.  Odśnieżanie  o tak późnej porze jest  niedorzecznością ponieważ ludzie na godz. 
szósta idą do pracy i to powinno być zrobione w nocy tak jak robią to w innych gminach.
Osiedle zaczęto odśnieżać dopiero w poniedziałek w południe. 
Radny  powiedział,  że  zaszokował  go  fakt,  kiedy  był  nie  odśnieżony  Rynek  i  ulice,  a 
Gospodarka   odśnieżała sobie plac  WGP. Z ogromną satysfakcja i zadowoleniem przyjmuje, 
że jest opracowany  harmonogram. Wyjaśnił, że z informacji jaką posiada w grudniu koszty 
odśnieżania wyniosły 14 tys. zł.
Stwierdził,  że jest niedorzecznością, kiedy osoba pełniąca obowiązki kierownika mówi, że 
najlepszą metoda odśnieżania byłoby  gdyby Gospodarstwo Pomocnicze wyłapywało śnieg.
Rady wyraził satysfakcję, że jest zmiana w Wielobranżowym Gospodarstwie Pomocniczym, 
bo nie może tak być, że ludzie wożą mleko, chcą dojechać do Żelechowa do pracy. Drogi 
powiatowe  w  niedzielę  w  nocy  były  odśnieżane,  natomiast  na  terenie  Żelechowa  była 
katastrofa.
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Na terenie Żelechowa są zamocowane  trzy pługi i zdaniem radnego odrobina chęci pomocy 
ludziom , bo WGP po to jest powołane, żeby świadczyło usługi wobec gminy, która za te 
prace płaci.

Następnie Wiceprzewodniczący udzielił głosu Kierownikowi WGP Panu Tomaszowi Kulisa, 
który  wyjaśnił,  że  odnośnie  odśnieżania  wprowadzone  zostało  kilka  zmian  dotyczących 
organizacji pomiędzy urzędem a gospodarstwem.
Wprowadzono kategoryzacje dróg, które maja być odśnieżane w pierwszej kolejności takie 
jak: dojazdy do szkół, do przychodni,  część Rynku dojazdy do przystanku autobusowego, 
wyjazdy z Rynku  komunikacji autobusowej. 
W przypadku braku śniegu świeżego sprawdzenie drogi do godz. 6 rano. 
W przypadku opadów śniegu w przeciągu dwóch godzin  od ustania opadów powinny być 
odśnieżone. Dotrzymanie terminu co do minuty jest niemożliwe lecz dokładane są wszelkie 
starania ze strony WGP. 
Drugim terminem jest  posypywanie skrzyżowań z drogami powiatowymi, gdzie po przejściu 
pługa zostaje gruba pokrywa  lodu i może dojść do stłuczki.
Trzecia kategorii odśnieżania miasta są inne drogi w godzinach od 6 – 8.
Odśnieżanie  dróg  gminnych  dopracowane  jest  ze  współpracą  OSP  Stefanów,  najbliższa 
siedziba jednostki jest odśnieżana przez samochód OSP z pługiem, lecz nie wszędzie  jest 
możliwość samochodem tym dojechać, ponieważ nie jest on dedykowany do takiej pracy.
Koszty  przedstawione  w  grudniu  wyniosły  14  tys,  natomiast  za  ostatni  tydzień  koszt 
odśnieżania i wywiezienia śniegu  wyniósł ok. 7 tys. zł.
Pan Kulisa wyjaśnił, że pracując od dwóch tygodni w WGP nad weryfikacją kosztów, które 
są przedstawiane do urzędu w zakresie prac, w tym odśnieżania.
W stosunku do kosztów, które WGP przedstawiało do tej pory do urzędu gminy, to koszty po 
zweryfikowaniu wynoszą 64% kosztów, które były przedstawiane do tej pory.
Koszty brane są z kart pracy maszyn i ludzi oraz zakup materiałów i obciążany jest nimi 
urząd gminy.
W przypadku, kiedy przekraczane będą kwoty będzie wnioskował do Burmistrz Żelechowa i 
do Rady. 
Wyjaśnił ponadto, że w WGP założony jest rejestr  skarg i próśb związanych z odśnieżaniem, 
taka informacje będzie przedstawiana na posiedzeniach lub w okresach kiedy burmistrz 
będzie tego wymagała.
W celu dalszego wyjaśnienia poprosił o zadawanie pytań.

Pani Barbara Abramska Myrcha zgłosiła problem zasypywania chodnika przy odśnieżaniu 
dróg w rejonie ul. Długiej od młyna do kapliczki  Świętego Jana.

Pan Kulisa wyjaśnił, że WGP prowadzi sukcesywnie wywożenie śniegu poczynając od 
skrzyżowań. Sprawy związane z drogą wojewódzką i powiatową monitowane są do zarządów 
dróg. 

W kwestii odśnieżania głos zabrał radny Rady Powiatu Andrzej Bernacki, który wyjaśnił, że 
jego zdaniem kiedy są opady śniegu powinno najpierw odśnieżyć teren, a  nie posypywać go 
piaskarką  tak jak się często zdarza. Ponadto uważa, że posypywanie ulic przy temperaturze 
minus 10 stopni powinno posypywać się ulice solą razem z piaskiem, wówczas efekt byłby 
lepszy.

Nawiązując do wystąpienia radnego Pan Kulisa wyjaśnił, że WGP  nie zawsze ma możliwości 

10



tak szybkiego odśnieżenia miasta do czarnej jezdni. Decyzja była taka, aby w takich 
sytuacjach na skrzyżowaniach kiedy są problemy  wysypywać piasek z solą jeszcze przed 
pługiem żeby zwiększyć siłę hamowania lub startu. Największym problemem jest wyjazd z 
ulicy Szkolnej i Ogrodowej  na  ul. Długą.
Używanie natomiast soli na skrzyżowaniach dróg powiatowych przyniosło w ubiegłym 
tygodniu duży rezultat, kiedy drogi powiatowe były odśnieżone, natomiast zalegała warstwa 
lodu. 

Następnie Pan Mieczysław Marczak przedstawi Wysokiej Radzie informację w sprawie 
prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy Żelechów.
Treść przedstawionej informacji stanowi załączniki Nr  12 do protokółu.

Głos zabrała radna Pani Jadwiga Kulikowska, która nawiązując do sprawozdania Burmistrza 
Żelechowa poprosiła o szczegółowe wyjaśnienie w zakresie: 
- zaległość w wysokości 124 293 zł z jakiego tytułu powstały oraz jakie są podjęte działania 
   żeby tą zaległość ściągnąć.
- sprecyzowanie kwot zaległości  powstałych na skutek inwentaryzacji.  
- oszacowania prac prowadzonych przez WGP poprosiła o wyjaśnienie nadwyżki 
  które były o 40% większe co się z tymi pieniędzmi robiło, czy gmina miała z tego zysk.
  Radna powiedziała, że skoro WGP miało zyski, to nie była potrzebna dotacja 100 tys. i 
   celowym było jej cofnięcie w  roku  bieżącym .
   Następnie  poprosiła  o podanie przyczyny zwolnienia inkasenta za wodę Pana 
   Lewuszewskiego.

  Częściowej odpowiedzi radnej udzieliła Burmistrz  Żelechowa Mirosława Miszkurka. 
- Zaległość w wysokości  124 tys. powstała z tytułu działalności SKR. Dokumenty dawnej  
   spółdzielni z niewiadomo jakiej przyczyny znajdują się w urzędzie gminy.
   Dokumenty leżą w torbie,  bez żadnego protokółu przejęcia , nie wiadomo kto je przejął i w 
    jakim celu. Cała korespondencja pomiędzy Krajowym Rejestrem Sadowym  a SKR-em 
   była kierowana do pracownika gminy. Od półtora roku żadnych działań w tej sprawie nikt 
   nie podejmował, jest wpis na hipotece i tak wisi. Podjęte zostaną działania,  aby 
   wyprostować wpisy w KRS przy udziale panów, którzy są członkami zarządu. Nadejdzie 
   taki czas, że będzie można przejąć tą nieruchomość w zamian za zadłużenie.

Dalszych wyjaśnień udzielił Pan Kulisa.
Poinformował, że w chwili obecnej nie można ocenić nadwyżki w kosztach WGP.  Trudno 
powiedzieć jak wygląda rozliczenie prawdziwych kosztów  za rok 2009  w stosunku do 
wystawianych faktur, ponieważ nie znajduje się rejestrów i dokumenty nie były rejestrowane.
Od tygodnia prowadzi inwentaryzację dokumentów znalezionych na terenie biura WGP i jeśli 
inwentaryzacja zakończy się być może będzie więcej można informacji udzielić.
Z dotychczas znalezionych dokumentów nie można znaleźć szczegółowych rozliczeń 
wystawianych faktur w stosunku do Urzędu Miejskiego. 
Dane, które przedstawił to był koszt nominalny, który był używany  przy wyliczaniu faktur 
ustalony przez kierownika WGP i to są stawki, które pojawiają się na fakturach.
Po zweryfikowaniu stawek względem prawdziwego zużycia materiałów i są  zawyżone o 40 
procent. Wykonanie liczby godzin nie ma takich  rozliczeń.
Szczegółowe informacje będą przedstawione w złożonym sprawozdaniu z działalności WGP 
na sesji, gdzie będzie udzielane absolutorium burmistrza.
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Kwestia nie przedłużenia umowy z inkasentem za wodę jest kwestią  oceny pracy  procesu 
spisywania stanu z liczników.
Uzasadniając swoją decyzję Pan Kulisa wyjaśnił, że na stan zarejestrowanych 2121 
odbiorców zliczonych z umów 870 odbiorców ma zarejestrowany stan licznika z datą sprzed 
30 września 2009r. Według  kwartalnego rozliczenia patrząc na możliwości wykonywania 
pracy przez jedną osobę istnieje wysokie prawdopodobieństwo odwiedzenia każdego 
odbiorcy na terenie gminy. Jest to czteromiesięczna zaległość dla prawie połowy odbiorców. 
Jest to wysoki procent nie spisanych stanów liczników i należności nie naliczonych. Oprócz 
należności ok. 120 tys.nie ściągniętych jest jeszcze nie naliczonych należności z  870 stanów 
licznika.
Dotychczasowa umowa zlecenia z inkasentem wygasa z dniem 31 grudnia i nie daje podstaw 
do przedłużenia. Zgodnie z ustalonym regulaminem został ogłoszony proces naboru na to 
stanowisko po zatwierdzeniu przez Burmistrz Żelechowa.

Ponownie radna Jadwiga  Kulikowska zwracając się do Pana Kulisy zapytała czy WGP jest 
płatnikiem podatku VAT i czy jest zwracany.

Pan Tomasz Kulisa wyjaśnił, że WGP jest płatnikiem VAT, a z deklaracji wynika, że jest 
obecnie 124 tys. nadwyżki. Dotychczasowe sprawozdania przedkładane do urzędu i RIO były 
przyjmowane. Obecnie może wystąpić o zwrot podatku do Urzędu Skarbowego.
Wyjaśnił ponadto, że stan taki utrzymuje się sprzed trzech lat i  w jaki sposób powstała 
nadwyżka podatku.
Odzyskanie tych pieniędzy dało by możliwość wykonania  sieci wodociągowej bez 
obciążania budżetu gminy.

Następnie głos zabrał radny Krzysztof Kapczyński, który  zwrócił się do Skarbnik Gminy o 
odniesienie się do liczb wykazanych w sprawozdaniu Burmistrza tj:
Zaległości w podatku rolnym – 45 tys. zł, 
                  w podatku od nieruchomości – 36 tys. zł.
                  podatek od nieruchomości osób prawnych – 124 tys  
Nie ściągnięty podatek dla gminy w sumie wynosi – 205 tys. zł.
Ponadto wykazane zaległości za wodę do WGP  – 120 tys., nie odebrany podatek VAT przez 
WGP  – 126 tys.
Radny zapytał czy Pani miała jakąkolwiek informację o tym, że są  nie ściągane podatki, czy 
kierownictwo WGP informowało, że są zaległości zapłaty za wodę i podatek VAT.
Czy ma jakieś rozeznanie dlaczego te pieniądze nie spływają do gminy. Pani w pełni 
otrzymywała informację od WGP, że pieniądze za wodę pobiera WGP i przekazuje fakturą, 
obciąża to przychód gminy. 
Dlaczego pani skarbnik puszcza przez wielu lat ot tak sobie taką kasę.
Z przedstawionych informacji wynika, że są jakieś szczątkowe faktury, do faktur nie ma 
opisu. Osoba, która przynosi fakturę do zatwierdzenia kieruje do osoby która zajmowała się 
zakupem, stwierdza to pod względem merytorycznym, natomiast brak stwierdzenia pod 
względem merytorycznym  trudno sobie wyobrazić, że Pani miała jakąś wiedzę.
Pani Skarbnik nie wiedziała, że dokumenty z SKR-u są w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Żelechowie. To zakrawa na śmieszność, że jest jakaś teczka , że  pracownicy obsługiwali to. 
Może jest teza, że ktoś z pracowników świadczy usługi w pracy dla kogoś innego.

Skarbnik Marianna Siwińska  zapytała dlaczego radny wszystkie zarzuty kieruje do niej. Bo 
to że są jakieś dokumenty z SKR to nie musi wiedzieć.
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Radny zapytał odnośnie zaległości SKR-u 
Pani Siwińska udzielając wyjaśnienia radnemu powiedziała, że przez trzy lata kiedy Pan 
Kapczyński jest radnym zawsze były wypisywane kwoty zaległości, skąd pochodzą od kogo i 
gdzie i zawsze w sprawozdaniu z wykonania budżetu za półrocze i na koniec roku było 
tłumaczone, że wypisywane są upomnienia, wpisywana jest hipoteka i jest wszystko robione 
do egzekwowania zaległości. Jaki wpływ mamy na to, jeżeli wejdziemy na hipotekę i to nam 
nic nie daje. Wysyłane są co trzy miesiące upomnienia i nikt tego nie wpłaca. Część 
Burmistrz umarza, a część z roku na rok zaległości wzrastają i nie jesteśmy w stanie 
wyegzekwować tego. Wysyłane są zaległości do Urzędu Skarbowego. Komornik przysyła 
adnotację, że nie ma możliwości ściągnąć zaległości i to na kontach podatników  wisi.
Wszystkie te kwoty są wypisywane w sprawozdaniu i nikt tego nie ukrywa.
 Odnośnie zaległości WGP Pani Siwińska wyjaśniła, że nie jest tam księgową, a jeśli ma 
odpowiedzieć na zadane pytania to prosi o udostępnienie danych, żeby mogła się z nimi 
zapoznać. 
Jeżeli chodzi o podatek VAT to jest jej wiadomo, że nie każdy VAT można odzyskać.
VAT z WGP odzyskuje się jeżeli się go nalicza z konkretna działalnością prowadzoną, jeżeli 
to nie jest związane z prowadzoną działalnością  to ten VAT wisi i nie zawsze można go 
odzyskać.
Odnośnie powstałych zaległości za wodę poinformowała, że ma inną wiedzę, dlatego 
chciałaby się odnieść do konkretnych rzeczy w konkretny sposób i chciałaby się do tego 
przygotować.
Skarbnik stwierdziła,  że  nic nie wiedziała że w urzędzie są dokumenty z SKR-u 
To że trzeba wysłać upomnienia czy wpis na hipotekę rozmawia z pracownikami i to jest jej 
wiadome.
Upomnienia do SKR były wysyłane do momentu kiedy było wiadomo do kogo wysłać.
 Na dzień dzisiejszy nawet nie ma zarządu i nie ma kto złożyć deklaracji podatkowych.
Zarząd zarejestrowany jest, lecz nic z nikim nie można ustalić. Były sprawy wcześniej 
omawiane nawet i na sesji, ustalane było z radcą prawnym ustalano odnośnie wniosku do 
KRS.

Głos zabrała ponownie radna Pani Kulikowska, która w nawiązaniu do omawianych 
wcześniej  spraw monitoringu, w świetle być może utraconych pieniędzy, których można było 
dopilnować poprzez ściągalność, rzetelność czy gospodarność można było wiele zrobić. 
Zwracając się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Andrzeja Prządki  radna 
zapytała -  „jak pan ocenia celowość, gospodarność, rzetelność zgodność z prawem 
wykonanie monitoringu”.

Radny Pan Kapczyński odnosząc się do zapisu w protokóle  z Komisji Rewizyjnej w sprawie 
monitoringu miasta powołując się na  zapis w Statucie Gminy  par. 48 ust.1 i 2 radny zapytał -
jak 6 stycznia Komisja Rewizyjna w pełnym składzie oceniła celowość inwestycji, rzetelność, 
zgodność z prawem i gospodarność. Jakie rzeczywiste jest stanowisko Komisji Rewizyjnej w 
tym aspekcie  problemu, bo z protokółu nie jest znane stanowisko Komisji Rewizyjnej. 
Radny poprosił przewodniczącego komisji Andrzeja Prządki o uzasadnienie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że chciałby przejrzeć jeszcze protokół z 
komisji Rewizyjnej czy zakup był 16 czy 32 kamer i sprawdzone zostanie na fakturach.

Burmistrz wyjaśniła, że na pierwszej fakturze zapisane jest zakup 8 kamer plus rejestrator, 
natomiast na drugiej fakturze jest rozbudowa systemu,  z faktur nie wynika ilość zakupionych 
kamer.
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Z wypowiedzi Pana Kani na posiedzeniu  zapamiętał, że było zakupione 16 kamer,  8 
zamontowanych  na Rynku i 8 na ulicach i skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego, być może było to 
przeoczenie w protokóle i nie zwracając  dokładnie uwagi podpisał protokół, lecz zostanie to 
jeszcze sprawdzone.
Nie w złej woli czy zaniedbania podpisał się pod protokółem z zapisem 32 kamer, lecz 
stwierdza to z cała stanowczością, że było ich 16 i uważa, że było to przeoczenie.
Ponadto Pan Prządka wyjaśnił, że spotkanie zainicjował wspólnie z Przewodniczącym 
Tadeuszem Pietryką, po to aby wyjaśnić temat monitoringu, chodziło o to aby na komisji 
spotkać się wyjaśnić sprawę do końca, uzyskać więcej wiedzy o posiadanych dokumentach 
i fakturach.
Bo wiadome jest i kierownik Posterunku Policji potwierdza, że zainstalowanie  monitoringu 
na Rynku i w mieście Żelechowie  było zasadne, było to potrzebne i jest potrzebne  i jeżeli 
będą na ten cel środki być może będzie jeszcze  rozbudowywany, bo jest to celowe i 
potrzebne dla wszystkich.
W tym celu Komisja Rewizyjna   6 stycznia odbyła spotkanie z wykonawcą, pracownikiem 
urzędu, który się tym zajmował, Panem Kulisą i Panią Burmistrz. Spotkanie polegało na tym 
aby wyjaśnić, doprowadzić temat do końca, żeby  zebrać dokumenty, zinwentaryzować to jak 
Pan Kania się zobowiązał i przekazać  protokółem zdawczo odbiorczym  do Policji 
Wojewódzkiej, a dokładnie Posterunku Policji w Żelechowie.

Ponownie głos zabrała Pani Kulikowska. Radna uważa, że celowość monitoringu będzie 
jeżeli się go zalegalizuje, bo do czego ten monitoring może nam posłużyć jeżeli jest 
nielegalny.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zabranie w tej sprawie głosu Kierownikowi Posterunku 
Policji w Żelechowie.
Pan Krzysztof Sągol wyjaśnił, że zasadność zainstalowania monitoringu nie ulega 
wątpliwości, we wszystkich miastach jest instalowany, nawet w gminach wiejskich. 
Kwestii cenowych nie zna i nie będzie się wypowiadał bo nie zna szczegółów.  Monitoring 
wykorzystywany jest do celów procesowych, zdarzają się sytuacje, że jest to potrzebne.

Następnie  radna Pani Elżbieta Zatyka, zwróciła  się z pytaniem czy ten monitoring jest 
dobrze widoczny, ponieważ  niektóre osoby stwierdziły że nie jest  widoczny.  

Kierownik Posterunku Policji wyjaśnił, że osoby postronne nie mogą zaglądać do 
monitorowania, ponieważ wiąże się z ochrona danych osobowych. Obraz z kamer w porze 
dziennej jest dobrze widoczny, natomiast w porze nocnej mniej. 

Ponownie głos zabrał radny  Krzysztof Kapczyński, który zgłosił wniosek formalny, żeby na 
następną  sesje Rada Miejska otrzymała stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie zgodności 
z prawem prowadzenia procesu monitorowania. Jak z dokumentami wygląda, żeby komisja 
zajęła stanowisko co do rzetelności i gospodarności. 

Pani Kulikowska zgłosiła wniosek, żeby na przyszłość  życzenia z okazji dnia babci i dziadka 
oraz informacje na temat alkoholi  prowadzący obrady  przeniósł na koniec sesji i miłym 
akcentem zakończył, bo ludzie są zmęczeni, a jest tyle ważnych spraw, i lepiej byłoby 
załatwić w pierwszej kolejności  ważne sprawy nurtujące nas na bieżąco.

Głos zabrał mieszkaniec Żelechowa Pan Andrzej Brych. W swoim wystąpieniu zwracając się 
do  Wiceprzewodniczącego powiedział, że słyszy na sesjach o nadużyciach, 
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niegospodarności, czy nie jest zasadne zmiana Komisji Rewizyjnej. Powiedział to oni 
odpowiadają za nasze pieniądze, jest to ponad 300 tys. niegospodarności, i jest to w stanie 
udowodnić.

Wiceprzewodniczący Rady poprosił radnych po krótkiej przerwie o pozostanie na sali, gdzie 
będą dyskutowane tematy związane z pracą Rady.
Nawiązując do wypowiedzi Radnego Powiatowego na temat późno podjętej uchwały 
odnośnie dofinansowania dróg powiatowych wyjaśnił, że po raz pierwszy dwukrotnie odbyło 
się spotkanie na temat uchwalania budżetu. Na pierwszym spotkaniu przedstawione było do 
realizacji 6 odcinków dróg powiatowych, natomiast na drugim spotkaniu  było 
przedstawionych 7 odcinków. Kwota i zakres prac został zwiększony.

Pan Andrzej Bernacki ponownie wyjaśnił, że gdyby ta uchwała była trzy tygodnie temu 
podjęta nie wykluczone, że Starostwo zwiększyłoby o 150 tys. środków na drogi powiatowe. 

Pan Andrzej Brych zabierając  ponownie głos w odniesieniu   do wcześniejszego wystąpienia 
uzasadnił swoje stanowisko odnośnie celowości zmiany Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że Pan Brych nie wymusi w dniu dzisiejszym 
dokonania zmian kadrowych w Radzie. Jakiekolwiek ruchy w tym zakresie muszą być 
poprzedzone zbiorowym namysłem. Wszak Rad jest także spektrum politycznym.

Burmistrz Mirosława Miszkurka w odniesieniu do wystąpienia radnego Powiatu 
Garwolińskiego  Pana Andrzeja Bernackiego wyjaśniła, że sama przedkładała uchwałę na 
dzisiejszą sesję. Nie sądzi, że pośpiech w sprawie dysponowania naszymi pieniędzmi miałby 
wpływ na to co zrobi Powiat. 
W takim terminie zostało przesunięte, żeby się przyjrzeć projektowi budżetu i z tego tytułu 
pozyskane zostały dodatkowe pieniądze. Oskarżenie radnego powiatowego jest nie do końca 
słuszne. 

Głos ponownie zabrał radny Andrzej Prządka. Wyjaśnił, że radny powiatowy nie może 
samorząd ponaglać, przymuszać Radę w kwestii podejmowanych decyzji. 

Pkt.12
Zamknięcie obrad

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godz. 13 45   Wiceprzewodniczący  Mieczysław
Marczak zamknął obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Protokółowała:
B.Lewandowska                                                                                                     
                                                                                                                                
                                                                                                                                   WICEPRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Żelechowie
                                                         (-)
                                                                                                                                        Mieczysław Marczak      
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