
                                                         PROTOKÓŁ Nr XXXIII
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 30 września 2010r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Stan Radnych Rady Miejskiej – 15
Obecnych na posiedzeniu – 11 zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do 
protokółu.

W posiedzeniu udział wzięli:
Burmistrz Miasta Żelechowa – Pani Mirosława Miszkurka
Sekretarz Gminy –Pani Krystyna Koryś
Radny Powiatu Garwolińskiego – Pan Krzysztof Ochnio

Pkt.1
Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej  o godz.  900 otworzył  obrady XXXIII nadzwyczajnej  sesji 
Rady Miejskiej w Żelechowie i po powitaniu wszystkich obecnych poinformowała, że na stan 
15 radnych w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Pkt. 2
Przedstawienie porządek obrad.
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji przedstawiony został następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 

Garwolińskiemu  na      realizacje  zadania  pn.:  Przebudowa drogi  powiatowej  nr 
1330W  Garwolin  -  Oziemkówka  -  Miastków  Kościelny  -  Zwola  Poduchowna  – 
Żelechów -  Dudki - Trojanów na  długości 1486 mb w miejscowości Nowy Kębłów.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Pkt. 3
Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu  na 
realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin – Oziemkówka - 
Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów- Dudki - Trojanów.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sesja nadzwyczajna zwołana została na wniosek Burmistrz 
Żelechowa, w związku z czym poprosił o zabranie głosu Burmistrz  celem szczegółowych 
wyjaśnień.
Pani Mirosława Miszkurka poinformowała, że sesja nadzwyczajna zwołana została  w celu 
ponownego zajęcia stanowiska przez Rade Miejska w Żelechowie  w sprawie  podjętej na 
ostatniej  sesji  UCHWAŁY Nr  XXXII/231/10   w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  
Powiatowi Garwolińskiemu  na     realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr  
1330W Garwolin – Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna – Żelechów – 
Dudki - Trojanów na   długości 1486 mb w miejscowości Nowy Kębłów.
Uchwała podjęta w takim kształcie ze wskazaniem kierunku drogi do modernizacji od strony 
Żelechowa  nie  może zostać  przyjęta  przez  Zarządu Powiatu  w celu  złożenia  wniosku o 
dofinansowanie.  Z  przedstawionych  dokumentów  wynika   aby  rozpoczęcie  modernizacji 
wskazanej drogi powiatowej odbyło się od strony Janówka, ponieważ to wiąże się z częścią 
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składanego wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi. Burmistrz poprosiła Wysoką Radę 
o ponowne przegłosowanie treści uchwały.
Poinformowała, iż składany o dofinansowanie wniosek ma większą szansę być pozytywnie 
załatwiony z uwagi na przyznanie większej liczby jego punktacji, ponieważ w grę wchodzi 
rozplanowanie większej ilości zatoczek, za co są dodatkowe punkty.

Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabierali:

-  Radny Powiatowy Pan  K.  Ochnio  wyjaśnił,  że  nie  tylko  gmina  Żelechów zabiegała  o 
modernizację drogi. Drogę będzie realizował powiat we współpracy z samorządem, zgodnie z 
opracowaną  dokumentacją.  Większą  możliwość  dofinansowania  zadania  ma  wniosek,  w 
którym zostanie wskazanie odcinka modernizowanej drogi od strony Janówka.
Rada  nie  powinna  stwarzać  w  tym  kierunku  żadnych  problemów  żeby  dążyć  do  dobrej 
współpracy.  W imieniu  Zarządu  Powiatu  Garwolińskiego  poprosi  o  podjęcie  przez  Radę 
Miejską stosownej decyzji.

-Pan Andrzej  Prządka zwracając się do radnego powiatowego zapytał   – ile  pieniędzy na 
realizacje tej drogi przeznaczyła Gmina Trojanów.
Stwierdził,  że  jest  zaskoczony  decyzją  Zarządu  Powiatu,  ponieważ  kilka  dni  wcześniej 
podczas sesji gdzie była podejmowana  uchwała o dofinansowanie przebudowy wskazanej 
drogi w wysokości 400 tys. ustalenia były ze Starostą Powiatu. Starosta  określił, że nie ma 
znaczenia czy będzie wpisanie w uchwale rozpoczęcia zakres robót od strony Żelechowa czy 
od Janówka. 
W podejmowanej wcześniej uchwale była decyzja Rady o dofinansowanie 6 odcinków dróg 
powiatowych, natomiast zrealizowane zostało 4, na co Starostwo nie odniosło się do tego 
faktu.  Zdaniem radnego  nie  ma  sensu  debatować  i  uchwalać  w  dniu  dzisiejszym  nowej 
uchwały.  Rada  decyduje  o  pieniądzach,  które  przeznacza  na  dofinansowanie  zadań,  i  ma 
prawo decydować w jakiej formie i gdzie powinny być przeznaczone. Uważa, że uchwała 
powinna pozostać w takiej  formie jak była podjęta i w dniu dzisiejszym nie powinna być 
zmieniana.

-  Pani  B.Abramska-Myrcha wyjaśniła,  iż  zgłaszała  wniosek  do poprzedniej  uchwały aby 
umieścić  zapis  dotyczący  odcinka  realizacji  ponieważ  uważała,  że  odcinek  drogi 
przeznaczonej do modernizacji od strony Żelechowa jest w dużo gorszym stanie.

-Pani J. Kulikowska stwierdziła,, że jeżeli realizacja wniosku ma powodzenie w przypadku 
zmiany zapisu w uchwale to Rada nie powinna stwarzać problemów.

-Zdaniem radnego  J.  Bogusza   Rada  nie  powinna  w  chwili  obecnej  robić  problemów w 
kwestii podjęcia nowej uchwały, ponieważ Starostwo robi wszelkie starania aby wniosek o 
dofinansowanie przeszedł, i nieważne od której strony będzie droga robiona, lecz ważne aby 
dofinansowanie na drogę otrzymać.

-Radny  Mieczysław  Świtaj  poparł  wystąpienie  Pana  Bogusza  i  zwrócił  się  również  do 
Wysokiej  Rady  o   podjęcie  nowej  uchwały w celu możliwości  zrealizowania wniosku o 
dofinansowanie.

-  Pan  M.Marczak  proponował  również   przyjęcie  założenia  Zarządu  Garwolińskiego, 
ponieważ Rada nie może brać odpowiedzialności   za to,  że  nie będzie  modernizowanego 
kawałka drogi chociażby wobec mieszkańców Kębłowa.
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-  Pan  W.  Boratyński  wyraził  niezadowolenie  z  faktu  nie  zrealizowanej  drogi  powiatowej 
Anielów  –  Stefanów,  na  które  gmina  Żelechów przeznaczyła  pieniądze,  a  Starostwo  nie 
wywiązało się z zadania. W chwili obecnej przejeżdżają przez drogę cementowozy niszcząc 
bardziej nawierzchnię.

Dalszych pytań radni nie zgłaszali.
Uchwałę odczytał  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
W wyniku  głosowania  Rada  Miejska  -   8  głosami  „za”  (Pan  M.Świtaj,  M.Marczak,Pani 
B.Abramska-Myrcha,  J.Kulikowska,S.Kowalczyk,E.Zatyka,Pan.E.Gałązowaki,  J.Bogusz), 
przy 3 głosach wstrzymujących
(Pan  A.Prządka,W.Boratyński,  J.T.Pietryka)  podjęła  „UCHWAŁĘ  Nr  XXXIII/232/10  w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu  na     realizacje zadania 
pn.:  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1330W  Garwolin  –  Oziemkówka  -  Miastków 
Kościelny - Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki - Trojanów na   długości 1486 mb w  
miejscowości Nowy Kębłów”, która stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.

Pkt.4
Sprawy różne
Radna Pani J.Kowalczyk w swoim wystąpieniu wyraziła niezadowolenie ze złej współpracy 
Przewodniczącego Rady Pana Pietryki z Radą Powiatu w mijającej kadencji.

Dalszą dyskusję  radni prowadzili  na temat dróg powiatowych i  gminnych,  które powinny 
zostać zmodernizowane.
Głos w dyskusji zabierali:
Przewodniczący  Rady  J.Pietryka,  Pani  J.Kulikowska,  Pan.A.Prządka,  Radny  M.Marczak, 
Radny Powiatu Garwolińskiego Pan K.Ochnio.
Burmistrz  Pani  M.Miszkurka  przedstawiła  odcinki  dróg,  które  zostały  na  obecna  chwilę 
wykonane  i  odcinki  dróg,  które  są  w  planie  do  zrealizowania  oraz  pozyskane  na  nich 
pieniądze z wniosków unijnych.
Ponadto przedstawiła koszty  związane z obchodami „Dni Żelechowa”.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  wyjaśnił  kwestie  nie  zrealizowanego  wniosku  na 
dofinansowanie obchodów „Dni Żelechowa” przez Lokalną Grupę Działania LIDER, a także 
przedstawił działania Burmistrz  na etapie przygotowań do  obchodów.

Wyjaśnień  odnośnie  organizacji  obchodów  „Dni  Żelechowa”  Przewodniczącemu  Rady 
udzieliła Sekretarz Gminy Krystyna Koryś.

Radny  Mieczysław  Świtaj  w  imieniu  własnym  i  mieszkańców  Kębłowa   wyraził 
podziękowanie za podjecie uchwały o dofinansowaniu realizacji drogi powiatowej.

Pkt.5
Zamknięcie obrad.
W wyniku wyczerpania tematów obrad Przewodniczący Jan Tadeusz Pietryka o godz 10  45 

zamknął obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Protokółowała:
B.Lewandowska                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                          Rady Miejskiej w Żelechowie
                                                                                                                              Jan Tadeusz Pietryka
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