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PROTOKÓŁ NR XXI/2012 

z posiedzenia XXI Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, odbytej w dniu  

31 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie. 

 

Stan Radnych Rady Miejskiej  - 13 

obecnych na posiedzeniu  - 12 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. 14
00

 otworzyła obrady 

dwudziestej pierwszej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 

 Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 

 Burmistrza Żelechowa Panią Mirosławę Miszkurka, 

 Sekretarza Gminy Żelechów Panią Krystynę Koryś, 

 Kierownika Wydziału Finansów panią Renatę Rosłaniec, 

 kierowników jednostek pomocniczych, 

 kierownika Posterunku Policji w Żelechowie Pana Krzysztofa Sągola, 

 dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów, 

 sołtysów Gminy Żelechów, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2 do 

Protokołu. 

 przedstawicieli lokalnych mediów – Panią M. Rosłaniec (Kurier Garwoliński) oraz Panią M. 

Kalinowską (Twój Głos) 

 

Następnie poinformowała, że na stan 13 radnych w posiedzeniu uczestniczy obecnie  – 12 radnych, 

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Nieobecnych na 

posiedzeniu – 1 osoba (nieobecność usprawiedliwiona). 

 

Pkt 2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad, który otrzymali wszyscy członkowie Rady 

wraz z załączonymi projektami uchwał.  

Przewodnicząca poinformowała, że w związku z negatywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów 

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych wykreśla się z porządku obrad pkt. 8 „Podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych”., a na jego miejsce dopisuje się pkt. 8 w brzmieniu „Podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żelechowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2011”, w związku z otrzymaną w dniu 28 maja 2012 roku i omówioną na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą prawidłowo 

zgłoszonego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie dotyczącym absolutorium 

dla Burmistrza Żelechowa za 2011 rok. 
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Radni nie wnosili do zaproponowanego zmienionego porządku żadnych zmian i jednogłośnie 

przyjęli porządek obrad jak następuje: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu 28 maja 

2012 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Żelechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Żelechów na lata 2012-2018. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żelechowa absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2011 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „My się zmian nie 

boimy”. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Żelechów w 2012 roku. 

11. Przyjęcie protokołu z XX  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

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

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Radzie sprawozdanie ze 

swojej działalności za okres od dnia 19 kwietnia 2012 roku do 31 maja 2012 r. Rada Miejska 

w Żelechowie  nie wnosiła do przedstawionego sprawozdania żadnych uwag i pytań. 

Sprawozdanie stanowi załączniki Nr 3 do protokołu. 

 

Pkt 4. Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się 28.05.2012r. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że przed sesją w dniu 28 maja 2012 r. 

odbyły się wspólne obrady wszystkich Komisji Rady Miejskiej, w związku z czym poprosiła 

Przewodniczącego obrad o odczytanie sprawozdania z posiedzenia.  

Sprawozdanie ze  wspólnego posiedzenia  komisji  odczytał Pan Andrzej Brych, zapoznając 

jednocześnie Radę i wszystkich obecnych ze stanowiskiem członków komisji na temat 

podejmowanych w dniu dzisiejszym uchwał. Radni nie zgłaszali uwag i pytań odnośnie 

odczytanego sprawozdania. 

Powyżej przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Pkt 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Żelechów wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – Pani Danuta Frydel. Radni uwag 

i wniosków odnośnie uchwały nie zgłaszali. 
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W wyniku głosowania Radni jednogłośnie, 12 głosami „za” (głosów „przeciw” oraz głosów 

„wstrzymujących się” – nie było), podjęli Uchwałę Nr XXI/191/12 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminy Żelechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2011 rok, która stanowi  załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Pkt 6.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Żelechów na lata 2012-2018. 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – Pani Danuta Frydel. Radni uwag 

i wniosków odnośnie uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie, 12 głosami „za” (głosów „przeciw” oraz głosów 

„wstrzymujących się” – nie było), podjęli Uchwałę Nr XXI/192/12 w sprawie dokonania zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żelechów na lata 2012-2018., która stanowi  załącznik Nr 

6 do protokołu. 

 

Pkt 7. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – Pani Danuta Frydel. Radni, ze względu na 

szczegółowe omówienie projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji, nie zgłaszali uwag 

i wniosków odnośnie uchwały. 

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie, 12 głosami „za” (głosów „przeciw” oraz głosów 

„wstrzymujących się” – nie było), podjęli Uchwałę Nr XXI/193/12 w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy Żelechów na 2012 rok która stanowi  załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Pkt 8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żelechowa absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2011 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Danuta Frydel odczytała otrzymaną 

w dniu 28 maja 2012 r. uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół 

w Siedlcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie 

dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Żelechowa za 2011 rok, zgodnie z którą skład orzekający 

nie wniósł żadnych uwag do prawidłowo zgłoszonego wniosku.  

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Żelechowa absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011. Radni uwag i wniosków odnośnie 

uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie, 12 głosami „za” (głosów „przeciw” oraz głosów 

„wstrzymujących się” – nie było), podjęli Uchwałę Nr XXI/194/12 w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Żelechowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok, która stanowi  

załącznik Nr 8 do protokołu. 

Po podjęciu uchwały głos zabrała Pani Mirosława Miszkurka – Burmistrz Żelechowa, która 

podziękowała Radnym za szybkie podjęcie decyzji w sprawie absolutorium. Burmistrz 

podziękowała również nieobecnej na sesji Skarbnik Gminy – Pani Beacie Kosyra, która ma duży 

udział w realizacji budżetu gminy. 
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Pkt 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „My się zmian nie 

boimy”. 
 

Informacji na temat uchwały udzieliła Sekretarz Gminy – Pani Krystyna Koryś wyjaśniając, 

że urząd przystąpił w partnerstwie z gminami Miastków Kościelny, Jakubów, Cegłów, Paprotnia 

i Kotuń do projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji w ramach działania – Dobre Rządzenie. Projekt przewiduje 

wprowadzenie usprawnień w pracy Urzędu Miejskiego poprzez przeprowadzenie szkoleń 

pracowników, sfinansowanie studiów podyplomowych, zakup sprzętu i oprogramowania, 

doradztwo w sprawie strategii rozwoju gminy, zakup witaczy i tablicy informacyjnej poprawiającej 

oznaczenia gminy. Powyższe działania zostaną w całości sfinansowane ze środków POKL, wobec 

czego gmina nie poniesie żadnych dodatkowych wydatków. 

Radni nie wnosili żadnych uwag do przedstawionej informacji. Treść uchwały odczytała 

Przewodnicząca Rady – Pani Danuta Frydel. 

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie, 12 głosami „za” (głosów „przeciw” oraz głosów 

„wstrzymujących się” – nie było), podjęli Uchwałę Nr XXI/195/12 w sprawie u wyrażenia zgody 

na realizację projektu „My się zmian nie boimy”, która stanowi  załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2012 roku. 
 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w uchwale w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy podjętej na 

poprzedniej sesji został zamieszczony zapis, że uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ze względu na nieprecyzyjne zapisy dotyczące 

uznania uchwał jako aktów prawa miejscowego i niejednorodne interpretacje w powyższej kwestii 

nadzór prawny zwrócił uwagę o usunięcie powyższego zapisu, uznając, że uchwała nie podlega 

obowiązkowi publikacji. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady. Radni uwag nie zgłaszali.  

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie, 12 głosami „za” (głosów „przeciw” oraz głosów 

„wstrzymujących się” – nie było), podjęli Uchwałę Nr XXI/196/12 zmieniającą uchwałę w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Żelechów w 2012 roku,  która stanowi  załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

Pkt 11. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie 

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokół w XX sesji Rady Miejskiej był wyłożony 

i wszyscy Radni mieli możliwość zapoznania się z nim i zgłaszania uwag. Odnośnie protokołu 

Radni żadnych uwag nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęła 

protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku. 
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Pkt 12. Sprawy różne. 
 

Burmistrz Żelechowa – Pani Mirosława Miszkurka odczytała pismo otrzymane z Komendy 

Powiatowej Policji w Garwolinie, w którym w/w komenda zwraca się o dofinansowanie w kwocie 

33 000,00 zł zakupu samochodu nieoznakowanego na potrzeby policji i poprosiła radnych o zajęcie 

stanowiska wobec powyższego wniosku. 

O godz. 15
25

 Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 – cio minutową przerwę w obradach. 

O godz. 15
30

 wznowiono obrady. Radni podjęli decyzję, że do dnia 12 czerwca 2012 r. przekażą 

Pani Burmistrz odpowiedź w sprawie wniosku Komendy Powiatowej Policji o dofinansowanie 

zakupu samochodu. 

 Następnie Pan Tadeusz Mucha – sołtys wsi Gózdek zadał pytanie, według jakiego klucza 

wprowadzane są oszczędności polegające na wyłączaniu oświetlenia ulicznego w wybranych 

miejscach gminy. Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Pan Marcin Michalik – Kierownik 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie wyjaśniając, że decyzje te podejmowane są po 

uwzględnieniu miejsc gdzie bardziej tętni życie. 

 Przewodnicząca Rady odczytała zaproszenie od Katolickiego Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedziba w Żelechowie na Piknik Rodzinny, który 

odbędzie się w dniu 3 czerwca 2012 r. na Letnisku przy Warsztacie Terapii Zajęciowej. 

Wspomniała także, że kilkoro radnych na zaproszenie Dyrektora Szkoły uczestniczyło 

w podsumowaniu projektu „Prace ręczne – tradycja i nowoczesność” realizowanego przez Zespół 

w Żelechowie. Pochwaliła wspaniałą prezentację projektu, przepiękne prace oraz profesjonalną 

opiekę instruktorów. 

 

Pkt 12. Zamknięcie obrad. 
 

Wobec zrealizowania wszystkich zaplanowanych punktów porządku obrad o godz. 15
40 

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

Protokółowała: 

Hanna Dobrzyńska 

PRZEWODNICZĄCA 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

(-) 

Danuty Frydel 

 


