
                                              PROTOKÓŁ NR II/10
z sesji Rady Miejskiej  odbytej w dniu 13 grudnia 2010r. w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Żelechowie.

Stan radnych Rady Miejskiej – 15
Stan radnych obecnych na posiedzeniu – 15 zgodnie z załączoną listą obecności, która 
stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Pkt 1 
 Otwarcie sesji.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Żelechowie  Pani  Jadwiga  Kulikowska  o  godz.  1000 

otworzyła obrady drugiej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając:

- radnych Rady Miejskiej w Żelechowie,
- Burmistrza Żelechowa Panią Mirosławę Miszkurka,
- Kierownika Wydziału Finansów Urzędu Panią Mirosławę Jarząbek,
- Sekretarza Gminy Żelechów Panią Krystynę Koryś, 
- kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- sołtysów Gminy Żelechów, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2 do 
  protokołu.
- dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów,
- wszystkich przybyłych na sesję gości.

Stwierdziła, że na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy – 15 radnych, co stanowi 100% 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Przed odczytaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu radnemu 
panu Witoldowi Prządka, który w swoim wystąpieniu nawiązał do 29  rocznicy 13 grudnia 
wprowadzenia  na ternie kraju Stanu Wojennego. Radny poprosił wszystkich o powstanie i 
uczczenie minutą ciszy ofiar tamtych tragicznych dni.

Pkt 2
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady na wstępie odczytała oraz  poddała pod głosowanie  wniosek 
Burmistrza Żelechowa w sprawie odwołania Pani Marianny Siwińskiej ze stanowiska 
Skarbnika Gminy Żelechów.
W wyniku głosowania Rada Miejska – 14 głosami „za”, głosów „przeciw” – nie było, przy 
jednym głosie „wstrzymującym” przyjęła wniosek pod obrady Rady Miejskiej.
Powyższy wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca  poinformowała Wysoką Radę, iż w związku z przegłosowaniem wniosku, do 
porządku obrad zostaje wprowadzony punkt dotyczący odwołania Skarbnika Gminy 
Żelechów oraz  przyjęcia protokołu z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej. 
Wprowadzone zmiany dotyczyły zapisu:
Pkt 17 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żelechów. 
Pkt 18  Przyjęcie protokołu z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej oraz dodano
Pkt 19. Sprawy różne.
Pkt 20 Zamknięcie obrad.
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Porządek obrad wraz ze zmianami Przewodnicząca Rady odczytała poddając go pod 
głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 15 głosami „za”, (głosów „przeciw” - 
nie było, głosów „wstrzymujących się” -  nie było),  przyjęła porządek obrad jak następuje:

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania samorządowego zakładu budżetowego pod 
     nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/233/10 Rady Miejskiej w 
    Żelechowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
    odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter 
    cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w   
    których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób 
     uprawnionych do udzielania ulg.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Żelechowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla radnych 
    Rady Miejskiej w Żelechowie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w 
   Żelechowie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy 
    informacji i deklaracji podatkowych.

       10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
     na terenie miasta i gminy Żelechów na 2011 r.

       11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.
       12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku 

    rolnego na 2011 rok.
       13. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy   

    obliczania podatku leśnego na 2011 r. na terenie gminy Żelechów.
       14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

    transportowych i zwolnień w tym podatku.
       15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok.
       16. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.
       17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żelechów. 
       18.  Przyjęcie protokołu z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej.
       19. Sprawy różne.
       20. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Jadwiga Kulikowska poinformowała, że przed sesją odbyły się posiedzenia 
wszystkich połączonych Komisji Rady, w związku z czym poprosiła przewodniczącego obrad 
Pana Jerzego Ośką o przedstawienie sprawozdania z obrad komisji.

Radny Pan Jerzy Oska zapoznał Wysoką Radę z porządkiem obrad połączonych komisji 
Rady, a także przedstawił  wyrażone w głosowaniu opinie komisji na temat poszczególnych 
uchwał, które są obecnie tematem obrad sesji.
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Pkt 3
       Podjęcie uchwały w sprawie powołania samorządowego zakładu budżetowego pod 
      nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej.

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie, zwracając się 
jednocześnie z pytaniem, czy radni  chcieliby wnieść  uwagi do projektu uchwały.
Radni uwag i wniosków do projektu uchwały żadnych nie zgłaszali w związku z czym, 
przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 

W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 15 głosami „za”,(głosów „przeciw- 
nie było, głosów „wstrzymujących się” - nie było) podjęła  UCHWAŁĘ Nr II/4/10 w 
sprawie  powołania  samorządowego  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  Zakład 
Gospodarki Komunalnej”, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Pkt 4
       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/233/10 Rady Miejskiej w        
       Żelechowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej.
Radni uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłaszali, w związku z czym 
przewodnicząca zarządziła głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie  15 głosami „za”(głosów „przeciw” nie 
było, głosów „wstrzymujących się ” nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr II/5/10 uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/233/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. ”,  która stanowi załącznik Nr 5 do  
protokołu.

Pkt 5
      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska.
Radni uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłaszali, w związku z  czym 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 15 głosami „za” ( głosów „przeciw” – 
nie było, głosów „wstrzymujących się”- nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr II/6/10 w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2010 rok”, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
        
Pkt 6
          Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

 odraczania  lub  rozkładania  na  raty  spłaty  należności  pieniężnych  mających 
charakter 
 cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w   
 których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób 
 uprawnionych do udzielania ulg.

Treść powyższej uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej.
Radni uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłaszali, w związku z  czym 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą.
W wyniku głosowania Rada Miejska- jednomyślnie 15 głosami „za” podjęła
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 „UCHWAŁĘ Nr II/7/10 w sprawie  szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w  których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do 
udzielania ulg”, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Pkt 7
       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Żelechowa.

Odnośnie  przedłożonej  uchwały  Przewodnicząca  Rady  udzieliła  głosu  radnemu  Panu 
Andrzejowi Brychowi, który stwierdził,   że burmistrz Pani Mirosława Miszkurka w rankingu 
uposażenia wójtów z gmin ościennych miała dotychczas najniższe wynagrodzenie. 

Następnie  głos  zabrała  Burmistrz  Pani  Mirosława  Miszkurka,  która   zgłosiła  wniosek 
formalny o ustalenie wynagrodzenia na poziomie dotychczasowym a ustalonym w listopadzie 
2009 roku.

Zgłoszony przez Burmistrza wniosek Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie.
W  wyniku  głosowania  Rada  Miejska  –  14  głosami  „za”  przy  jednym  głosie 
„wstrzymującym”, głosów „przeciw” – nie było, przyjęła wniosek Burmistrz Żelechowa.
Następnie  treść  uchwały  odczytała  Przewodnicząca  Pani  Jadwiga  Kulikowska  i  Rada  w 
obecności 15 radnych przystąpiła do głosowania
W wyniku głosowania Rada Miejska – 15 głosami „za”,  (głosów wstrzymujących się  oraz 
głosów  „przeciw”  -  nie  było)  podjęła  „UCHWAŁĘ  Nr  II/8/10  w  sprawie  ustalenia  
wynagrodzenia Burmistrza Żelechowa”, stanowiącą załącznik Nr 8 do protokołu.

Pkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla radnych 

         Rady Miejskiej w Żelechowie.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Zbigniewowi Bryzek, który zgłosił wniosek 
formalny o pozostawienie wysokości ryczałtów diet dla radnych na poziomie 
dotychczasowym, czyli takim, jakie  obowiązywały w poprzedniej kadencji.

Zgłoszony przez radnego wniosek został przez Radę przegłosowany.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 15 głosami „za” (głosów „przeciw „ i 
„wstrzymujących się” – nie było) przyjęła zgłoszony przez Pana Bryzka wniosek formalny.
Następnie treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej i zarządziła głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska –  jednomyślnie  15 głosami „za” ( głosów  „przeciw” 
oraz „wstrzymujących się” nie było) podjęła  UCHWAŁĘ Nr II/9/10 w sprawie ustalenia  
miesięcznej diety zryczałtowanej dla radnych Rady Miejskiej  w Żelechowie”,  stanowiącą 
załącznik Nr 9 do protokołu.

Pkt 9
   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Żelechowie  z 
  dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   
 deklaracji podatkowych.

 Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej.
Radni uwag i wniosków do odczytanej uchwały nie zgłaszali.
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W wyniku głosowania Rada Miejska –  jednomyślnie  15 głosami „za” (głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących  się”  –  nie  było)  podjęła  „UCHWAŁĘ  Nr  II/10/10  w  sprawie  zmiany 
Uchwały Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Żelechowie  z   dnia 15 listopada 2007 roku w  
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji podatkowych”, stanowiącą 
załącznik Nr 10 do protokołu.

Pkt 10
          Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 na terenie miasta i gminy Żelechów na 2011 r.

Na prośbę Przewodniczącej Pani Jadwigi Kulikowskiej treść uchwały odczytała 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Stanisława Kowalczyk.
Radna Pani Zatyka zgłosiła poprawkę odnośnie mylnie odczytanego art. 18 podstawy prawnej 
ustawy o samorządzie gminnym. Innych  uwag i wniosków do treści uchwały radni nie 
zgłaszali, w związku z czym Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska –  jednomyślnie  15 głosami „za” (głosów  „przeciw” i 
„wstrzymujących  się”–  nie  było)  podjęła  UCHWAŁĘ  Nr  II/11/10  w  sprawie  określenia  
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2011  
r.” stanowiącą załącznik Nr 11 do protokołu.

Pkt. 11
           Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.

Treść uchwały odczytała ponownie Wiceprzewodnicząca Rady.
Radni  uwag  i  wniosków  do  treści  uchwały  nie  zgłaszali,  w  związku  z  powyższym 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad uchwałą.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 15 głosami „za” ( głosów przeciw” oraz 
głosów  „wstrzymujących  się”  –  nie  było)  podjęła  „UCHWAŁĘ  Nr  II/12/10  w  sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.” stanowiącą załącznik Nr 12 do protokołu.

Pkt 12
           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku 

  rolnego na 2011 rok.
 
Treść  uchwały  odczytała  również  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Pani  Stanisława 
Kowalczyk.
Radni  uwag  i  wniosków  do  treści  uchwały  nie  zgłaszali,  w  związku  z  powyższym 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad uchwałą.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 15 głosami „za” ( głosów przeciw” oraz
Głosów  „wstrzymujących  się”  –  nie  było)  podjęła  „UCHWAŁĘ  Nr  II/13/10  w  sprawie 
przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku  rolnego na 2011 rok”,  stanowiącą 
załącznik Nr 13 do protokołu.

Pkt 13
        Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy   
       obliczania podatku leśnego na 2011 r. na terenie gminy Żelechów.

Treść uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Kowalczyk.
Radni uwag i wniosków do treści uchwały nie zgłaszali.
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W związku z czym głosowanie nad uchwałą zarządziła Przewodnicząca Rady Pani Jadwiga 
Kulikowska.
W wyniku głosowania Rada  Miejska –  jednomyślnie  15 głosami „za” ( głosów „przeciw” 
oraz głosów „wstrzymujących się” – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr II/14/10 w sprawie  
średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczania podatku leśnego na 2011 r. na  
terenie gminy Żelechów”, stanowiącą załącznik Nr 14 do protokołu.
.

Pkt. 14
             Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

    transportowych i zwolnień w tym podatku.

O odczytanie treści uchwały Pani Jadwiga Kulikowska poprosiła drugiego 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Pan Jacek Bogusz odczytał treść powyższej uchwały wraz z przedłożonymi  załącznikami.
Radni uwag i wniosków  nie zgłaszali, w związku z czym Przewodnicząca Rady Miejskiej 
zarządziła głosowanie nad uchwałą.
W wyniku głosowania Rada Miejska – 14 głosami „za” przy jednym głosie 
„wstrzymującym”,(głosów „przeciw” – nie było)  podjęła „UCHWAŁĘ Nr II/15/10 w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym 
podatku”, stanowiącą załącznik Nr 15 do protokołu.

Pkt. 15
         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok.

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska.
Radni uwag odnośnie przedłożonej uchwały nie zgłaszali.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 15 głosami „za” ( głosów „przeciw” oraz 
głosów „wstrzymujących się – nie było) podjęła Uchwałę Nr II/16/10 w sprawie ustalenia  
stawek opłaty targowej na 2011 rok”, stanowiącą załącznik Nr 16 do protokołu.

Pkt. 16
           Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.

Przewodnicząca  Rady  udzieliła  głosu  Sekretarz  Gminy  Żelechów  Pani  Krystynie  Koryś, 
która wyjaśniła, iż na posiedzeniu, komisje Rady wyraziły opinię, aby stawki czynszu najmu 
za lokale użytkowe zostały na poziomie roku 2010.
Po zasięgnięciu opinii w Wydziale Prawnym Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Siedlcach 
ustalono, że jeśli stawka czynszu najmu za lokale użytkowe nie zmienia się i pozostaje w 
wysokości  określonej  w załączniku  obowiązującej  na  2010r.  wówczas  Rada  uchwały  nie 
podejmuje.
O godz. 1145 Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła kilkuminutową przerwę w obradach.
O godz. 1155  Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska wznowiła  obrady Rady.
Stan radnych po przerwie na sali obrad wynosił – 15 radnych.

Wznawiając  obrady  Przewodnicząca  Rady  przypomniała,  że  stanowiskiem  połączonych 
komisji  było,  aby  stawki  czynszu  najmu  lokali  użytkowych  pozostawić  na  wysokości 
obowiązujących  w  2010r.zwracając  się  do  Wysokiej  Rady  poprosiła  o  przegłosowanie 
swojego stanowiska w sprawie stawek czynszu najmu.
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W wyniku głosowania Rada Miejska –  jednomyślnie 15 głosami „za” (  głosów przeciw i 
„wstrzymujących się „ – nie było) postanowiła przyjąć stawki czynszu najmu za lokale 
użytkowe na 2011 rok w wysokości  25,46 zł za 1 m2

 , tj. na poziomie stawek z 2010 roku.

Pkt 17
         Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żelechów. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że zostaje zrealizowany  przyjęty pod obrady 
wniosek Burmistrza o odwołanie Skarbnika Gminy. Odczytała następnie treść uchwały.
Radni uwag i wniosków  do uchwały nie zgłaszali.
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie - 14 głosami ”za” , głosów „przeciw”, nie 
było, przy jednym głosie „wstrzymującym” podjęła „UCHWAŁĘ Nr II/17/10 w sprawie 
odwołania Skarbnika Gminy Żelechów”, stanowiącą załącznik Nr 17 do protokołu.

Pkt 18
Przyjęcie protokołu z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokoł  wyłożony był wcześniej przed sesją i radni 
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią, w związku z powyższym  poprosiła o 
wnoszenie uwag.
Radni uwag żadnych do protokołu  nie zgłaszali. W wyniku głosowania Rada Miejska- 
jednomyślnie 15 głosami „za” przyjęła protokoł Nr I/10 z I  inauguracyjnej sesji Rady 
Miejskiej w Żelechowie.

Pkt.19
Sprawy różne.

Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska udzieliła głosu sołtysowi miejscowości Gózdek, 
który poinformował, iż Ministerstwo Rolnictwa prowadzi działanie mające na celu 
dofinansowanie modernizacji targowisk, z czego mogłaby skorzystać również Gmina 
Żelechów, mając na uwadze  targowisko przy ul. Kochanowskiego.

W nawiązaniu do wystąpienia Pana Muchy, Burmistrz Żelechowa wyjaśniła, że informacja ta 
zostanie sprawdzona, i jeśli jest czas na składanie wniosków to urząd na pewno tym się 
zajmie.
Podziękowała ponadto, za owocny przebieg sesji i podjęte uchwały.

Pkt.20
Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godz. 12 05 Przewodnicząca Pani Jadwiga 
Kulikowska  zamknęła obrady II sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Protokołowała:
B.Lewandowska                                                                                                         PRZEWODNICZĄCA
                                                                                                                                Rady Miejskiej w Żelechowie
                                                  
                                                                                                                                       Jadwiga  Kulikowska

7


