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PROTOKOŁ Nr XVII/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu  26 stycznia  2012r. w 
sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  Żelechowie. 
 
 
Stan radnych Rady Miejskiej – 15 
Obecnych na posiedzeniu – 13  zgodnie z  listą obecności, która stanowi załącznik 
Nr 1 do protokołu. 
 
Pkt 1  
 Otwarcie sesji. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej w Żelechowie Pan Jacek Bogusz  o godz. 1405 
otworzył obrady siedemnastej  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 
 
- Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 
- Burmistrza Żelechowa  - Panią  Mirosławę Miszkurka, 
- Sekretarza Gminy Żelechów  - Panią Krystynę Koryś,  
- Skarbnik Gminy Żelechów  - Panią  Beatę Kosyra, 
- kierownika Posterunku Policji w Żelechowie  - Pana Krzysztofa Sągola, 
- Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” w Żelechowie - Pana Stanisława Żaczka, 
- dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów, 
- kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 
- sołtysów Gminy Żelechów, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2  
  do  protokołu, 
- obecnych na sali  mieszkańców Żelechowa. 
 
Następnie  poinformował, że na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy  – 13 
radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.  
 
Pkt. 2 
   Przedstawienie porządku obrad. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek sesji który radni otrzymali, 

wprowadzając zmiany w dotychczasowym porządku obrad, przez dodanie dwóch  

projektów  uchwał w punkcie 10 i  11 , które były przedmiotem obrad Komisji Rady             

w dniu 23 stycznia, następującej treści: 

Pkt 10. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania  
            Przemocy w      Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta    
            i Gminy Żelechów      na lata  2012-2015 
Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania  
            członków   Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego  
           funkcjonowania. 
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Ponadto Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka zgłosiła wniosek o wprowadzenie pod 

obrady w punkcie 12  projektu  uchwały   „w sprawie przyjęcia rocznego planu 

potrzeb prac społecznie użytecznych  na rok  2012 w Gminie Żelechów”. 

Zgłoszony przez Burmistrza  Żelechowa wniosek w sprawie włączenia do porządku 

obrad  uchwały „  w sprawie  przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie 

użytecznych  na rok  2012 w Gminie Żelechów”.został przez Radę Miejską przyjęty 

jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów „przeciw „ oraz „wstrzymujących się” - nie było). 

Porządek obrad z uwzględnieniem do niego  zmian został przez Przewodniczącego 

Rady poddany pod głosowanie,  i w  wyniku głosowania  jednogłośnie 13 głosami 

„za”  przyjęty  przez Radę Miejską w Żelechowie jak następuje: 

   1.Otwarcie sesji. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia  30 grudnia 2011r. 

   4. Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu  

       23 stycznia 2012 r. 

   5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  

      Gminy Żelechów na lata 2012-2018. 

   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. 

   7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej. 

   8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia  

     Psychicznego   na lata 2012-2015.   

10. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w  
      Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Żelechów     
      na lata   2012-2015. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania  
      członków    Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego  
      funkcjonowania. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie  
      użytecznych   na rok 2012 w Gminie Żelechów. 
13.Przyjęcie protokołu z XVI  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

14. Sprawy różne.  

15. Zamknięcie obrad. 

 

Pkt 3      

 Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia  30 grudnia 2011r. 

 

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 
sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego i realizacji zadań inwestycyjnych  za 
okres od dnia 30 grudnia  2011r. do 26 stycznia 2012 r. 
Rada Miejska w Żelechowie powyżej przedstawione  sprawozdanie przyjęła do 
wiadomości.  
Sprawozdanie stanowi załączniki Nr 3 do protokołu. 
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Pkt  4. 
      Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w  
      dniu  23 stycznia 2012 r. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że przed sesją w dniu 23 stycznia   
2012r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady, w związku z czym 
poprosił Przewodniczącego obrad o zapoznanie obecnych  z przebiegiem 
posiedzenia i  głosowania przy opiniowaniu kolejnych uchwał, które Rada w dniu 
dzisiejszym będzie podejmować. 
Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji odczytał prowadzący  obrady  Pan 
Daniel Kwaśniewski. 
Do przedłożonego sprawozdania radni żadnych uwag nie wnosili.  
 
Powyżej przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 Pkt 5 

    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy   

   Finansowej  Gminy Żelechów na lata 2012-2018. 

 
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik Gminy, która wyjaśniła zmiany 
wprowadzone do uchwały po odbytym posiedzeniu komisji Rady, a mianowicie : 

- rozszerzona została wersja WPF obejmująca okres od 2009 roku i zmienione 
zostały dwie kwoty w załączniku nr 1 w kolumnie 1.1.1. Wykazana w  2012 roku 
kwota pochodzi ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dochody bieżące 
z wykorzystaniem na programy realizowane przez szkoły w wysokości 931 098,55 zł. 
Zmieniony został również plan wydatków na te projekty w wysokości 940 117,50 zł 
wykazany w załączniku w kolumnie 2.1.1.2. 

W sprawie projektu uchwały radni uwag nie zgłaszali. 

Po odczytaniu uchwały Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie.  

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

(głosów „przeciw „ oraz „wstrzymujących się” - nie było) podjęła „UCHWAŁĘ                              

Nr XVII/161/12 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy    Finansowej  

Gminy Żelechów na lata 2012-2018”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pkt 6  

      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. 

 

W sprawie uchwały ponownie wyjaśnień udzieliła Pani Beata Kosyra. 

Poinformowała, że po posiedzeniu komisji Rady na wniosek referatu oświaty 
wprowadzone zostały zmiany w projekcie uchwały w dziale 801. 
W § 3  rozdzielona została  kwota na pokrycie  deficytu  w oddzielnych  punktach, na 
kwotę zaciągniętych kredytów i kwotę pożyczek. 
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W § 5   ustalone  limity  zobowiązań na pokrycie  planowanego deficytu, dokonano  
podziału w puncie 1 planowanego deficytu na lit. a i b zaciągnięcie kredytów i                  
pożyczek w określonej kwocie.  Dopisano pkt 2 o treści „ na spłatę zobowiązań z 
tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w kwocie 
1 245 160,58 zł”. 

W tabeli Nr 1 przychody i rozchody budżetu dopisano pkt 4, w którym wydzielono 
kwotę pożyczek  i kredytów  prefinansowanych  z udziałem środków z Unii 
Europejskiej. 

Zmiana nastąpiła również w załączniku inwestycyjnym do uchwały w poz. 23 budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Żelechowie, gdzie   środki unijne wpisane 
zostały w kolumnie 9.  

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka wyjaśniła , że obie zaciągane pożyczki dla 
których będą podejmowane uchwały, są to te same kwoty, które miały być zaciągane 
w ubiegłym roku na zadanie inwestycyjne – „budowa kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w Żelechowie”.  W związku z tym, że zadanie inwestycyjne nie było 
rozliczone,  gmina nie płaciła żadnych należności i pomimo podjętych uchwał kredyty 
nie były zaciągane.  Zadanie inwestycyjne zostało przesunięte w czasie i w bieżącym 
roku nastąpi rozliczenie i wypłacenie należności,  stąd będzie  konieczność 
zaciągnięcia pożyczek i podjęcie na nowo tych samych uchwał. 

 Jedną w  wysokości przyznanych dotacji, która zostanie spłacona natychmiast po 
otrzymaniu dotacji z funduszy europejskich , natomiast druga będzie przez gminę  
spłacana w terminie dłuższym niż jeden rok. 

Ponadto Burmistrz wyjaśniła, że kwota 5800 zł. zapisana w uchwale zmian do 
budżetu przeznaczona została na zakup samochodu służbowego  Opel Corsa. 
Samochód wykorzystywany jest do dowożenia posiłków dla dzieci do Przedszkoli 
wiejskich, na realizację  których gmina otrzymała dofinansowanie ze środków 
unijnych. W sprawie omawianej uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

Po odczytaniu treści uchwały Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie.           
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  – jednogłośnie 13 głosami „za”  
(głosów „przeciw „ oraz „wstrzymujących się” - nie było) podjęła  

„UCHWAŁĘ Nr XVII/162/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Pkt 7 

    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej. 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że po konsultacji z Regionalną Izba Obrachunkową, po 
posiedzeniu komisji nastąpiła  zmiana  projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z długoterminowej na krótkoterminową.  Koniecznością tej zmiany według 
opinii jest to, że jeśli gmina spłaci pożyczkę w ciągu tego samego roku budżetowego 
wówczas należy zaciągać pożyczkę krótkoterminową. 

W sprawie uchwały radni żadnych uwag i wniosków nie zgłaszali. 
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Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami „za”   
(głosów „przeciw „ oraz „wstrzymujących się” - nie było) podjęła „UCHWAŁĘ                           
Nr XVII/163/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
 Pkt  8 
     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 
 
W  tym momencie sale obrad opuścił radny Mirosław Białach. 
 
Stan radnych na sali obrad wynosił – 12 osób . 
 
W sprawie uchwały radni żadnych uwag i wniosków nie zgłaszali. 
Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady. 
Rada Miejska w Żelechowie w obecności 12 radnych  - jednogłośnie 12 głosami „za”  
(głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” - nie było) podjęła „UCHWAŁĘ  
Nr XVII/164/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Pkt  9 
     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony     
    Zdrowia   Psychicznego   na lata  2012 - 2015.   
 
Na sale obrad wszedł radny Pan Mirosław Białach.  
Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Pan Jacek Bogusz. 
Radni żadnych uwag i wniosków w sprawie uchwały nie zgłaszali. 
W obecności na sali obrad  13 radnych w wyniku głosowania – jednogłośnie 13 
głosami „za” (głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” - nie było) Rada Miejska w 
Żelechowie podjęła „UCHWAŁĘ Nr XVII/165/12 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Ochrony  Zdrowia   Psychicznego   na lata 2012 - 2015”. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 9  do protokołu. 
 
Pkt 10 
      Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania  
      Przemocy w   Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta   
      i Gminy Żelechów  na lata   2012-2015. 
 
Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 
Radni żadnych uwag i wniosków w sprawie uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania  – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów „przeciw” oraz 
„wstrzymujących się” - nie było) Rada Miejska w Żelechowie podjęła „UCHWAŁĘ Nr 
XVII/166/12 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania  Przemocy w   
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta  i Gminy 
Żelechów  na lata   2012-2015”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 10  do protokołu. 
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Pkt 11 
      Podjęcie uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania  
      członków    Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków     
      jego funkcjonowania. 
 
Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Bogusz.                     
Radni żadnych uwag i wniosków w sprawie uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania  – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów „przeciw” oraz 
„wstrzymujących się” - nie było) Rada Miejska w Żelechowie podjęła „UCHWAŁĘ            
Nr XVII/167/12 w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania  
członków    Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków     
jego funkcjonowania”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 11  do protokołu. 

 

Pkt 12 
     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac  
     społecznie  użytecznych   na rok 2012 w Gminie Żelechów. 
 

Projekt przedłożonej pod obrady uchwały omówiła Burmistrz Pani Mirosława 
Miszkurka. Stwierdziła, że jeśli jest  możliwość zorganizowania prac społecznie 
użytecznych na terenie Gminy Żelechów  w zakresie programu, zgodnie z przepisami  
Gmina będzie proponować prace osobom, które maja status bezrobotnych, a nie 
posiadają prawa do zasiłku. 

W ramach programu gmina będzie otrzymywać dofinansowanie do prac za 
pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby, które będą zatrudnione przy 
pracach będą pracować do 10 godzin tygodniowo, za co otrzymają  wynagrodzenie              
i nie stracą statusu osoby bezrobotnej. Zatrudniane będą zgodnie z wykazem  
rocznego planu potrzeb do prac:  porządkowych, odśnieżania chodników w mieście, 
oczyszczanie poboczy i rowów, prace porządkowe przy utrzymaniu terenów zieleni 
oraz robót pomocniczych przy wymianie nawierzchni chodników.  

Treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Bogusz. 

Radni żadnych uwag i wniosków w sprawie uchwały nie zgłaszali. W wyniku 
głosowania  – jednogłośnie 13 głosami „za” (głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących 
się” - nie było) Rada Miejska w Żelechowie podjęła „UCHWAŁĘ   Nr XVII/168/12     
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac  społecznie  użytecznych   na 
rok 2012 w Gminie Żelechów”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 12  do protokołu. 
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Pkt 13 

        Przyjęcie protokołu z XVI  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że protokół w XVI sesji Rady Miejskiej był 

wyłożony i wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z nim i zgłaszania uwag.  

W  sprawie protokołu radni żadnych uwag nie zgłaszali. 

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

przyjęła protokół z XVI sesji, która odbyła się   w dniu  30 grudnia 2011 roku. 

 

 Pkt 14 

          Sprawy różne.  

 

Obecna na sesji mieszkanka Żelechowa zabrała głos w kwestii zanieczyszczonej     
nieruchomości położonej  przy ul. Wojska Polskiego róg Waisenberga. Zwracając się 
do Burmistrz Żelechowa  poprosiła o zastosowanie środków prawnych  obligujących 
właściciela do uporządkowania posesji. 

Następną niezrozumiałą kwestią dla mieszkanki była  jednolita  zgodności radnych 
na sesji przy głosowaniu nad uchwałami. Stwierdziła, że sesja jest po to żeby 
dyskutować, a tego tutaj nie widać. 

Ponadto zadawała  pytania dotyczące  terminu modernizacji budynku Ratusza, a 
także planów co do zagospodarowania budynku po byłej przychodni. 

Na większość postawionych pytań, odpowiedzi mieszkance udzielała Burmistrz Pani 
Mirosława Miszkurka. 

W sprawie zanieczyszczonej działki Burmistrz wyjaśniła, że ustalony jest właściciel                 
i  wysyłane są nakazy o uprzątnięcie posesji. Jeśli jest to nieskuteczne za jakiś czas 
procedura jest powtarzana od początku.  

Odnośnie remontu Ratusza Pani Mirosława Miszkurka wyjaśniła, że  obecnie trwają 
procedury  przygotowania dokumentacji przetargowej. Jest to duża inwestycja i nie 
wskazany jest pośpiech. Jeśli przetarg przejdzie pomyślnie w bieżącym roku około 
kwietnia będą mogły rozpocząć się prace. Należy liczyć się również z tym, że obiekt 
jest zabytkowy i trakcie realizacji inwestycji mogą być jakieś utrudnienia. 

W sprawie ośrodka zdrowia, Burmistrz wyjaśnia, że po zakończeniu  umowy z 
poprzednim najemcą w ośrodku przyjmuje nadal  stomatolog. W najbliższym czasie 
zostanie przeniesiona z Ratusza siedziba Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów. 
Aby budynek zyskał na atrakcyjności jest potrzeba wymiany stolarki okiennej i remont 
dachu Pracownicy urzędu nie są też bezczynni w poszukiwaniu najemców obiektu. 
Ukazywało się już  ogłoszenie o wynajmie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem 
na działalność medyczną, lecz niestety nie było zainteresowania. Wstępne 
zainteresowanie natomiast wyraził Dyrektor Domu Dziecka z Radoryża na 
przeniesienie placówki.  

W sprawie jednolitej zgodności  wśród radnych na sesji głos zabrała  radna Pani 
Elżbieta Zatyka, która  wyjaśniła, że wszelkie dyskusje odbywają się wcześniej,  
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przed sesjami na posiedzeniach komisji. Omawiane są wówczas  wszystkie  projekty  
uchwał  i nie ma potrzeby w chwili obecnej prowadzić tych samych dyskusji. Na 
posiedzenia mogą przychodzić osoby zainteresowane. Termin komisji jest również 
podawany do publicznej wiadomości. 

Radna wyjaśniła ponadto, że w poprzedniej kadencji Rady nie było posiedzeń komisji 
przed każdą sesją i stąd były prowadzone na nich szerokie  dyskusje. 

Pracownik Mazowieckiego Oddziału Doradztwa Rolniczego Pan Mirosław 
Wesołowski  poinformował zebranych  o kursie chemizacji stosowania środków 
ochrony roślin, który odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Żelechowie w dniach 6-7 luty 2012 r. Omówił też  możliwość skorzystania z kursu 
kombajnisty. 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani Maria Rodak w imieniu Rady Rodziców i 
własnym zaprosiła wszystkich  obecnych na sali, na charytatywny bal, który odbędzie 
się  w dniu 4 lutego, z którego  dochody  zostaną  przeznaczone  na zakup kilku  par 
strojów ludowych dla dzieci. 

Sołtys wsi Gózdek  dopytywał o  zakończenie  budowy  kanalizacji w  ul. Wilczyskiej, 
a także o przeznaczeniu samochodu osobowego zakupionego z budżetu gminy. 

Wyjaśnień sołtysowi udzieliła Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka. 

 

Pkt 15 

         Zamknięcie obrad. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1535  Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej – Pan Jacek Bogusz  zamknął obrady XVII – tej sesji Rady Miejskiej w 

Żelechowie. 

 

 

Protokołowała: 

B.Lewandowska                                                                    Wiceprzewodniczący  

                                                                                        Rady Miejskiej w Żelechowie 

                                                                                                   Jacek Bogusz 

 

 

 

 

  


