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                                                        PROTOKÓŁ Nr VI/2011 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 28 lutego 2011r.w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie. 

 

Stan radnych Rady Miejskiej – 15  

Obecnych na nadzwyczajnej sesji – 14, zgodnie z listą obecności,  stanowiącą załącznik Nr 1 do 

protokołu. 

 

   Pkt. 1  

            Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Jadwiga Kulikowska o godz. 16
10

 otworzyła 

obrady szóstej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 

 

- Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 

- Burmistrza Żelechowa – Panią Mirosława Miszkurka, 

- Sekretarza Gminy Panią Krystynę Koryś, 

- Kierownika Wydziału Finansów  Panią Beatę Kosyra. 

 

Następnie poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy obecnie 13 radnych co stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Nieobecność radnego Pana Bogusza jest usprawiedliwiona. 

 

Pkt.2 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska  odczytała porządek obrad sesji poddając 

go jednocześnie pod głosowanie. 

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

powyżej porządek obrad  przyjęła jak następuje: 

 

1.Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Żelechowie. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 

5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

         6.Sprawy różne. 

         7. Zamknięcie obrad. 

 

Pkt. 3 

         Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 

W tym momencie na salę obrad przybyła radna Pani Stanisława Kowalczyk. 

Stan radnych na Sali obrad – 14. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała  treść uchwały. Następnie wyjaśniła, iż  w związku z tym, że radni 

nie mieli możliwości wcześniej przeanalizowania projektu  uchwały otwiera dyskusje na ten temat  

i prosi  o pytania i wnoszenie  własnych uwag . 

Radni zadawali pytania na temat zasadności podejmowanej uchwały mającej na celu uchylenie 

uchwał z  poprzedniej sesji Rady. 

Głos w dyskusji zabierali radni: Pan J.Oska, Pan A.Brych, Pan W.Prządka, Pani E.Zatyka 
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Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka udzielając wyjaśnień radym poinformowała, że podjęta  

w styczniu uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej była wadliwa. 

W związku z czym podejmowane kolejne uchwały finansowe opracowywane na podstawie 

załącznika stanowiącego integralną część budżetu są błędne. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie podjęta na sesji w dniu 17 lutego zdaniem opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej jest zła i należy wprowadzić do niej wiele korekt. 

Pozostałe uchwały budżetowe również są błędne. 

Jeżeli Rada Miejska zajmie stanowisko w sprawie uchylenia uchwał Skład Orzekający RIO nie 

będzie wszczynał procedury o ich uchylenie. 

Właściwie opracowana uchwała odnośnie zmian w budżecie będzie przedłożona radnym do 

uchwalenia w dniu  dzisiejszym. 

Burmistrz wyjaśniła, iż nie miała dotychczas wiedzy na temat wadliwie opracowanych uchwał. 

Skarbnik będąc w stałym kontakcie z RIO nie informowała jej o całej zaistniałej sytuacji  

z popełnionych błędów.  

 

W związku z udzielonym przez Burmistrza wyjaśnieniem radni dalszych uwag do projektu uchwały 

nie wnosili. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej powyższą uchwałę poddała pod głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  jednogłośnie – 14 głosami „za” (głosów 

„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” – nie było ) podjęła  UCHWAŁĘ Nr VI/72/11w 

sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Żelechowie”, która stanowi załącznik Nr 2 do 

protokołu. 

 

Pkt 4.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej, następnie poprosiła Kierownik Finansów  

o wyjaśnienie  przyczyn zmian, które są zawarte w tabelach.  

Pani Beata Kosyra omówiła szczegółowo wprowadzane zmiany do budżetu: 

W wydatkach ulega zmianie: 

 dział 801 w łącznej wysokości 5500 zł w związku z przeniesieniami ze szkół podstawowych 

na gimnazja 

 dział 852 zwiększenie o 10 tys zł. związane ze zwrotem dłużników alimentacyjnych kwoty 

stanowiącej dochód gminy. 

 dział 75022 zwiększenie o kwotę 370 zł. związane ze szkoleniem Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej. 

 dział 75023 zwiększenie o kwotę 450 zł. przeznaczone na badania pracownicze.§ 4410 

zwiększenie o 5 tys zł. – wydatków na pokrycie podróży służbowych pracowników. 

 dział 75095 § 4300 - zmniejszenie o 40 tys.zł. Są to środki zabezpieczone na pokrycie  

wydatków, które  nie były uwzględnione  przy opracowywaniu projektu budżetu. 

 dział 80195 § 4170 zwiększenie o kwotę 3 tys. zł. na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla  

nauczyciela  logopedy prowadzącego indywidualne nauczanie. 

 § 4210  zakupu materiałów biurowych dla oświaty zwiększenie o 3 tys. zł. 

 § 4300 zwiększenie 2 tys. związane z przedłużeniem licencji komputerowych,  

 § 4360 - 1000 zł. zwiększenie abonamentu za rozmowy telefoniczne pracowników.  

 §  4040 – zwiększenie o kwotę 358 zł, związane ze złym oszacowaniem przy opracowywaniu  

budżetu. 

 dział 85215 środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 

 dział 90095 – środki związane z wynagrodzeniem inkasentów. 
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 § 4210 środki przeznaczone na wyposażenie świetlic wiejskich i zakup energii elektrycznej  

w tych świetlicach. 

 dział 92601 różne opłaty i składki przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia zawodników 

biorących udział w turnieju na hali sportowej. 

 § 4530 środki na pokrycie podatku VAT z tytułu wynajęcia hali sportowej. 

 

Odnośnie uchwały w sprawie  zmian do budżetu radni zgłaszali następujące pytania: 

- skąd pochodzą środki przeznaczone na telefony komórkowe, 

- co oznaczają wydatki przeznaczone w dziale 4430 różne opłaty i składki, 

-  kto jest osobowo odpowiedzialny za dotychczasowe przygotowanie błędnych uchwał, 

 Głos w dyskusji zabierali : 

Radna Pani S.Kowalczyk, Pan A.Brych, Pan J.Ośka, Pan D.Kwaśniewski. 

Wyjaśnienia radnym udzielała Kierownik Wydziału Finansów oraz  Burmistrz Żelechowa. 

 

Dalszych uwag i pytań radni nie zgłaszali, w związku z czym Przewodnicząca Rady powyższy 

projekt uchwały poddała pod głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 14 głosami „za”  (głosów 

„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” – nie było) podjęła „Uchwałę Nr VI/73/11 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2011rok ”,która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Pkt 5 

        Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokoł wcześniej był wyłożony  i  radni mieli możliwość 

zapoznania się z jego treścią przed sesją, w związku z powyższym poprosiła radnych o wnoszenie 

swoich uwag. 

Radni  żadnych uwag nie zgłaszali. W wyniku głosowania Rada Miejska- jednogłośnie 14 głosami 

„za” ( głosów ” przeciw „ oraz głosów „wstrzymujących się” – nie było) przyjęła  protokoł z V sesji 

Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 

Pkt.6 

         Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń 

majątkowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2011r. 

Ponadto zapoznała radnych z pismami Rodziców dzieci uczniów  i  Rady Rodziców Zespołu Szkół 

w Starym Kębłowie, które złożone zostały do Burmistrza Żelechowa oraz Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Żelechowie, wyrażającymi sprzeciw w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Gimnazjum w 

Starym Kębłowie. 

Treść pism stanowią załączniki Nr 4 i 5 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska udzieliła następnie głosu Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej Pani Danucie Frydel, która przedstawiła sprawozdanie z odbytego w dniu 25 lutego w 

Warszawie szkolenia członków komisji rewizyjnych. 

Pani Frydel  poinformowała, że biorąc pod uwagę zakres prac jaki czeka członków komisji planuje 

przed najbliższą sesją odbyć spotkanie Komisji Rewizyjnej  celem omówienia podstawowych zadań 

jej działania.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnym tygodnik „WSPÓLNOTA” sugerując, aby 

radni zastanowili się nad zasadnością   prenumeraty pisma. 
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Burmistrz Żelechowa wyjaśniła, że w urzędzie są prenumerowane czasopisma i należałoby ich 

porównać, czy  nie pokrywają się z treścią tygodnika „WSPÓLNOTA”. 

Radni zdecydowali, aby zapoznać się z treścią pism prenumerowanych przez urząd, a stanowisko 

Rady w kwestii ewentualnej prenumeraty „WSPÓLNOTY”  określić na następnej sesji.  

 

Przewodnicząca Rady przypomniała o treści wcześniej złożonego  pisma przez Dyrektora  Zespołu 

Szkół  Ponadgimnazjalnych w Żelechowie w sprawie dofinansowania jubileuszu 50- lecia szkoły 

Technikum  Geodezyjnego w Żelechowie oraz poprosiła o zajęcie przez Radę Mjejską stanowiska w 

tej sprawie. 

Część radnych oraz Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka zaproponowali dofinansowanie obchodów 

jubileuszu w kwocie 12 i 10 tys. zł. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji radnych  wysokość dofinansowania Przewodnicząca Rady 

poddała  pod głosowanie. 

Za dofinansowaniem przez Gminę Żelechów obchodów jubileuszu w wysokości 12 tys zł. 

opowiedziało się 10 radnych. 

Za dofinansowaniem  przez Gminę Żelechów  obchodów w wysokości 10 tys. zł. – opowiedziało się 

4 radnych. 

 

Radny Pan Jasek przekazał  propozycję  Klubu Sportowego  „Sęp” Żelechów, aby obchody 90 –lecia  

Klubu połączyć z obchodami „Dni Żelechowa”.  

Dyskusja radnych  na temat terminu obchodów „Dni Żelechowa” zakończyła się na podaniu dwóch 

terminów: ostatnia niedziela sierpnia lub pierwsza niedziela września.  

Ponadto radny Marek Jasek poruszył problem zakupu strojów dla radnych biorących udział  

w Turnieju Piłki Nożnej  Radnych Rad Miast i Gmin z Powiatu Garwolińskiego. 

 

Pkt. 7 

Zamknięcie obrad. 

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godz. 17
10  

Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska  

zamknęła obrady VI sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 
 

Protokółowała: 

B.Lewandowska                                                                                                         PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                                                               Rady Miejskiej w Żelechowie 

 

                                                                                                                                         Jadwiga Kulikowska 

 


