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                                                PROTOKOŁ Nr XX/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu  19 kwietnia 2012r. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Żelechowie. 
 

Stan radnych Rady Miejskiej w Żelechowie – 13 
Obecnych na posiedzeniu – 11  radnych zgodnie z  listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
Pkt 1  
 Otwarcie sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Danuta Frydel  o godz. 1410 
otworzyła obrady dwudziestej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 
 
- Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 
- Burmistrza Żelechowa - Panią  Mirosławę Miszkurkę, 
- Sekretarza Gminy Żelechów  - Panią Krystynę Koryś,  
- Skarbnik Gminy Żelechów  - Panią  Beatę Kosyrę, 
- Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” w Żelechowie - Pana Stanisława Żaczka, 
- radnego Rady Powiatu Garwolińskiego – Pana Krzysztofa Ośkę, 
- 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  poinformowała. że na stan 13 radnych w posiedzeniu uczestniczy  – 10 
członków Rady , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał.  
 
Pkt.2 

      Przedstawienie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad sesji. 
Radni uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” 
(głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących” – nie było) przyjęła porządek obrad jak 
następuje:  
 
   1.Otwarcie sesji. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia  19 marca  2012 r. 

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

       16  kwietnia 2012 r. 

   5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w  

       Żelechowie za rok 2011. 

   6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie. 
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   7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  

       gminy Żelechów na lata 2012-2018. 

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

   9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  

       wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami  

      asenizacyjnymi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  

      Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kościuszki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  

      Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kościuszki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzaju świadczeń przyznawanych w  

    ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich  

     przyznawania. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  

     bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

     Żelechów   w 2012 roku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołanie członka Komisji Sportu i  Rekreacji                

       oraz członków Komisji Rewizyjnej w Żelechowie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej w  

      Żelechowie. 

18. Przyjęcie protokołu z XIX  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

19. Sprawy różne. 

20. Zamknięcie obrad. 
                                                                                                                                          

Pkt 3.  

  Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia  19 marca  2012 r. 
 
 

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 
sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego i realizacji zadań inwestycyjnych  za 
okres od dnia 19 marca 2012 r. 
Rada Miejska w Żelechowie powyżej  przedstawione  sprawozdanie przyjęła do 
wiadomości.  
Sprawozdanie stanowi załączniki Nr 3 do protokołu. 

 

Pkt  4. 
      Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w  
      dniu 15 marca 2012 r. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że przed sesją w dniu 16 kwietnia 
2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady, w związku z czym 
poprosiła Przewodniczącego obrad o zapoznanie obecnych  z przebiegiem 
posiedzenia. 
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Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji odczytał prowadzący obrady 
komisji Pan Jerzy Ośka. 
Do przedłożonego sprawozdania radni uwag nie zgłaszali.  
Dyrektor Zespołu Szkół w Żelechowie Pan Krzysztof Ośka zwracał się z pytaniem, 
które dotyczyło przyczyny zmniejszenia  o 391 tys zł. subwencji oświatowej. 
 
Na powyższe pytanie wyjaśnienia udzieliła Skarbnik Gminy. 
Pierwotna kwota subwencji oświatowej przyznana została na podstawie analizy , 
która wpływa od dyrektora placówki oświatowej do urzędu na początku października 
,natomiast po  konkretnym  sporządzeniu  sprawozdaniu  przez dyrektora w Systemie 
Informacji Oświatowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadza szczegółową 
weryfikację i wówczas wprowadza  korekty.   
  
W tym momencie salę obrad na kilka minut opuściła radna Pani Stanisława 
Kowalczyk nie biorąc udziału w głosowaniu nad sprawozdaniem. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 9 głosami „za” 
powyżej przedstawione sprawozdanie przyjęła bez uwag. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pkt 5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej   

           w  Żelechowie za rok 2011. 

 

Przewodnicząca Pani Danuta Frydel wyjaśniła, że wszyscy radni zapoznali się z 
przedłożonym przez kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej sprawozdaniem i 
na komisjach rady odbyła się jego analiza, po której nastąpiły niewielkie zmiany.  
Wyjaśnień  na temat sprawozdania udzielał Pana Michalik Kierownika ZGK. 

Na salę obrad powróciła radna Pani Stanisława Kowalczyk. 

Pan Michalik poinformował, że ZGK w 2011 roku realizowało  zadania zaopatrzenia  

mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków, a także wykonywało wiele inwestycji 

zlecanych przez Urząd Miejski. 

Odprowadzanie ścieków w dalszym  ciągu jest nierentowne dla działalności 

Gospodarki Komunalnej. Dostarczanie mieszkańcom wody natomiast przynosi zyski, 

które pokrywają straty ścieków.  

Ze względu na podnoszone ceny energii i gazu nierentowna stała się kotłownia 

osiedlowa, i w  tej kwestii  należałoby  przeprowadzić spotkanie z zarządem 

spółdzielni. 

Pytanie dotyczące działalności ZGK zgłaszali: 

-Sołtys wsi Piastów Pani Regina Żywek w zakresie częstego braku w dostawie wody 

- sołtys wsi Gózdek Pan Tadeusz Mucha zapytał jakie kwoty Zakład  Gospodarki 

Komunalnej  dopłaca do oczyszczalni i gazu w kotłowni osiedlowej. 

Wyjaśnień na postawione pytania udzielał Pan Marcin Michalik. 

W tym momencie o godz. 1450 na obrady sesji przybył radny Pan Jarosław Zalech. 
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Stan radnych Rady Miejskiej biorących udział w obradach wynosił 11 osób. 

Na temat sprawozdania radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 11 głosami „za” 

( głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - nie było) przyjęła „Sprawozdanie                         

z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej   w  Żelechowie za rok 2011”. 

Sprawozdanie powyższe stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

   

Pkt  6. 

       Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie. 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Danuta Frydel wyjaśniła, że radni otrzymali  

i zapoznali się ze sporządzoną przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej ocenę zasobów pomocy społecznej. 

Ocena ta była również przedmiotem obrad wszystkich komisji Rady. 

W sprawie przedłożonej na sesję rady oceny radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

Powyżej przedstawiona ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Rada Miejska 

przyjęła do akceptującej wiadomości.   

Powyższa ocena stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

 Pkt 7.  

       Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy     

      Finansowej  gminy Żelechów na lata 2012-2018. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Pani Danuta Frydel, po czym wyjaśniła, że 

projekt uchwały był już szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji. 

Odnośnie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

 W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 11 głosami „za” 

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

Nr XX/180/12 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy  Finansowej  

gminy Żelechów na lata 2012-2018”. 

Uchwała powyższa stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

 Pkt  8. 

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

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że uchwała była szczegółowo omawiana na komisji,  

zgodnie z ustaleniami radni otrzymali przed sesja  opisowe wyjaśnienie dotyczące 

uchwały. 

Udzieliła także  głosu Skarbnikowi Gminy, która przedstawiła część opisową   

wprowadzanych  zamiany w budżecie na 2012 rok. 

Treść pisemnego wyjaśnienia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 11 głosami „za” 
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( głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - nie było) podjęła  „UCHWAŁĘ                           

Nr XX/181/12  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012”. 

Uchwała powyższa  stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Pkt  9. 

        Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Danuta Frydel. 

W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 11 głosami „za” 

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

Nr XX/182/12  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

Pkt 10.  

       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

       w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Danuta Frydel. 

W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 11 głosami „za” 

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

Nr XX/183/12  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie   w  wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

 

Pkt 11. 

      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami  

      asenizacyjnymi. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 11 głosami „za” 

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

Nr XX/184/12 w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami       

asenizacyjnymi”. 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie zwrócił się do Wysokiej Rady z 

prośbą aby taryfy opłat za wodę w przyszłości ustalane były opłaty w okresie 

kwartalnym. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 12  do protokołu. 

 

Pkt 12.  

       Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej     

      własność  Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kościuszki. 
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 Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka wyjaśniła, że działka przeznaczona do 

sprzedaży dotyczy gruntów o pow. 157 m 2 na Zieleniaku Miejskim, które były 

dzierżawione przez Gminną Spółdzielnię. W ubiegłym roku Spółdzielnia 

zrezygnowała z dalszej jej  dzierżawy. Na posiedzeniach komisji  Rady podjęto 

decyzję o sprzedaży nieruchomości. 

Sąsiednia działka przeznaczona do sprzedaży o pow. 5 m2  jest działka zabudowaną, 

częścią ściany sąsiedniej działki. 

Prezes Gminnej Spółdzielni Pan Stanisław Żaczek kwestionował powierzchnię działki 

przeznaczanej do sprzedaży. 

Wyjaśnienia w powyższej sprawie udzieliła Burmistrz.                         

W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 11 głosami „za” 

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

Nr XX/185/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej   własność  

Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kościuszki”. 

 Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 13  do protokołu. 

 

Pkt 13. 

         Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej  

        własność  Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kościuszki. 

 

W sprawie uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 11 głosami „za” 

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

Nr XX/186/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej   własność  

Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kościuszki”. 

 Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 14  do protokołu. 

 

Pkt 14 

     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzaju świadczeń przyznawanych w  

     ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich  

     przyznawania. 

 

W sprawie uchwały radni uwag i wniosków żadnych nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada Miejska – jednogłośnie 11 głosami „za” ( głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” - nie było) podjęła  „UCHWAŁĘ Nr XX/187/12                            

w sprawie ustalenia rodzaju świadczeń przyznawanych w  ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich  przyznawania”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 15  do protokołu. 
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Pkt 15. 

    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  

    bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

    Żelechów   w 2012 roku. 

 

Przewodnicząca Pani Danuta Frydel odczytała uchwałę wraz z załączonym   

programem opieki nad zwierzętami. 

W powyższej sprawie pytanie zgłaszał  sołtys wsi Gózdek. 

- Ile kosztuje pobyt jednego zwierzęcia w schronisku, czy wystarcza kwota  

   zarezerwowana w budżecie na ten cel. 

Wyjaśnienia na powyższe pytanie udzieliła Skarbnik Pani Beata Kosyra. 

Dalszych pytań nie zgłaszano.  

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  – jednogłośnie 9 głosami „za”  

przy 2 głosach „wstrzymujących się „( głosów „przeciw” - nie było) podjęła  

„UCHWAŁĘ Nr XX/188/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  

 bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

 Żelechów   w 2012 roku”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 16  do protokołu. 

                         

Pkt 16.  

       Podjęcie uchwały w sprawie odwołanie członka Komisji Sportu i  Rekreacji                

       oraz członków Komisji Rewizyjnej w Żelechowie. 

 

W sprawie  uchwały Radni uwag nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej . 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 11 głosami „za”                 

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

Nr XX/189/12   w sprawie odwołanie członka Komisji Sportu i  Rekreacji     

oraz członków Komisji Rewizyjnej w Żelechowie. 

 Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 17  do protokołu. 

                        

Pkt 17.  

     Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej w  

      Żelechowie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Danuta Frydel poprosiła radnych o zgłaszanie 

kandydatur na członków Komisji. 

- radny Pan Witold Prządka zgłosił kandydaturę Pana Jerzego Ośki, 

- radny Pan Andrzej Brych zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Bryzka. 

Obaj zgłoszeni radni wyrazili zgodę na członków Komisji Rewizyjnej. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 11 głosami „za”                 

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

Nr XX/190/12 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej                                       

w Żelechowie”. 
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Uchwałą Rady Pan Zbigniew Bryzek  i Pan Jerzy Ośka zostali powołani do 

składu Komisji Rewizyjnej.  

Pani Danuta Frydel wyjaśniła, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

członkowie dokonają wyboru Przewodniczącego Komisji i jego zastępcy. 

 Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 18  do protokołu. 

 

Pkt 18.  

           Przyjęcie protokołu z XIX  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokół z XIX sesji  był wyłożony  

i wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią, w związku z czym 

poprosiła o wnoszenie uwag.  

W sprawie protokołu  radni żadnych uwag nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 11 głosami „za”  

(głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”  - nie było ) przyjęła protokół z XIX sesji 

Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 19 marca 2012 r. 

 

Pkt 19.  

         Sprawy różne. 

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka poinformowała obecnych na sali obrad o 

wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej, które odbędą się w dniu 3 czerwca 

2012 roku. 

Burmistrz wyjaśniła także kwestię likwidacji stacji paliw „ORLEN” oraz zdementowała  

wszelkie błędne informacje przekazywane przez mieszkańców  na ten temat. 

Nawiązując do omawianego sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Burmistrz zwróciła się  do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą aby Zarząd 

Spółdzielni Mieszkaniowej podjął działania zmierzające do wprowadzania 

oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej  w celu zmniejszenia  

dofinansowania do kotłowni. 

 

Kończąc obrady sesji  Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka zaprosiła wszystkich 

obecnych na obchody dnia 3 Maja. 

 

Pkt 20.  

        Zamknięcie obrad. 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1600 Przewodnicząca Rady Miejskiej – 

Pani Danuta Frydel zamknęła obrady XX – tej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 
Protokółowała: 

B. Lewandowska                                                                                    
                                                                                                              Przewodnicząca  

                                                                                                        Rady Miejskiej w Żelechowie                                                                                                        

 

                                                                                                              Danuta Frydel 


