
Protokół nr XI/2015

XI zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 29 października 2015 roku

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył X  zwyczajną

sesję Rady Gminy  Rzekuń w dniu  24 września 2015 roku, 

Powitał serdecznie Państwa Radnych, Sołtysów i  zaproszonych Gości. Panią Bożenę

Jaskólską-  Sekretarza  Gminy,  Panią  Monikę  Michalską-  Skarbnika  Gminy,  Pana

Stanisława Godzinę- Wójta Gminy, państwa Dyrektorów jednostek organizacyjnych

gminy, przywitał mieszkańca Gminy- Panią Krystynę Lambrych. 

Stwierdził, iż zgodnie  z listą obecności w obradach sesji uczestniczy 12 radnych, co

wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  15  radnych  stanowi   quorum

pozwalające  do podejmowania prawomocnych decyzji.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Państwo Radni otrzymali

porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zapytał czy są uwagi do

porządku obrad?

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Proszę Pan Wójt składa

wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad:

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy Rzekuń- Wysoka Rado, Szanowni Państwo

Wniosek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku ( tj.

Dz. U.   z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm. ) wnioskuję, aby wprowadzić do  porządku

obrad X zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń zwołanej na dzień 24 września 2015 r.

następujący projekt uchwały:

1. projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Rzekuń
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w formie dotacji  celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację  zadań w zakresie

drogownictwa, proponuję go jako punkt 4.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Poddał pod głosowanie

przyjęcie odczytanego wniosku Pana Wójta do porządku obrad dzisiejszej sesji to jest:

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

kto  z  Państwa  Radnych  jest  za  przyjęciem  odczytanego  wniosku  do
porządku obrad proszony jest o podniesienie ręki- 12,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Stwierdził, iż wniosek

zgłoszony przez Pana Wójta do porządku obrad dzisiejszej sesji  został przyjęty  w

głosowaniu jawnym, w obecności 12 radnych, 12  głosami za.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Przedstawiam Państwu

porządek obrad dzisiejszej sesji po naniesionych poprawkach:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

2. przyjęcie protokołu nr X/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,

3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg

gminnych,

5.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej  prognozie

finansowej na lata 2015-2024,

6.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń

na 2015 rok,

7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy

Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których

mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o

wolontariacie na rok 2016”,

8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i organizacji punktów

przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń,

9.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w

miejscowościach: Dzbenin i Tobolice,

Protokół nr XI/2015 z dnia 29 października 2015 r.



10. dokonanie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i do Sądu

Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016-2019:

a)  wystąpienie   Zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydatów na  ławników w

sprawie opinii o zgłoszonych kandydatach,

b) powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyboru ławników,

c)  podjęcie  uchwały  w sprawie  stwierdzenia  wyboru  ławników do Sądu

Okręgowego w Ostrołęce i do Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencje

2016-2019,

11. zapoznanie  się  z  analizą  oświadczeń  majątkowych  składanych  Wójtowi

Gminy,

12. zapoznanie  się  z  analizą  oświadczeń  majątkowych  składanych

Przewodniczącemu Rady,

13. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów

14. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,

15. wolne wnioski i informacje,

16. zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Poddał pod głosowanie

przyjęcie odczytanego porządku obrad dzisiejszej sesji:

kto  z  Państwa  Radnych  jest  za  przyjęciem odczytanego  porządku  obrad
proszony jest o podniesienie ręki-12,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Stwierdził, iż porządek

obrad dzisiejszej sesji został przyjęty  w głosowaniu jawnym, w obecności 12 radnych,

12  głosami za.
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Do punktu 2.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Kolejny  2.  punkt

porządku obrad to przyjęcie protokołu Nr XI/2015 z sesji Rady Gminy Rzekuń odbytej

w dniu  24 września 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Protokół był dostępny do

wglądu, zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zapytał czy są uwagi do

protokołu? 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Poddał pod głosowanie

przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy:

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu  10/2015 sesji Rady Gminy
Rzekuń  proszony jest  o podniesienie ręki  - 10 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 2 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Stwierdził, iż protokół

Nr  10/2015  został  przyjęty  w  głosowaniu  jawnym,  w  obecności  12  radnych,  10

głosami za, przy 2 wstrzymujących się.

Do punktu 3.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-Kolejny  3.  punkt

porządku obrad to informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana

Stanisława Godzinę o przedłożenie informacji z działalności Wójta Gminy Rzekuń  w

okresie między sesjami.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy  Rzekuń- Panie  Przewodniczący,  Wysoka
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Rado,  Szanowni Państwo.  Między sesjami urząd pracował  nad inwestycjami i  nad

bieżącą działalnością. Spotykaliśmy się wykonawcami inwestycji. 

25  września-   spotkanie  z  firmą  INWOD  z  Lubartowa-  wykonawca  inwestycji

kanalizacji w Teodorowie i Laskowcu. Mieliśmy drobne problemy, ale myślę że już

zostało to wyjaśnione i inwestycja jest kontynuowana;  spotkanie  z mieszkańcami

Ław,  Czarnowca  i  Tobolic-  spotkanie  konsultacyjne  w  sprawie  budowanych  dróg,

projektowanych  do  budowy.  Zapoznawaliśmy  mieszkańców  z  koncepcją

projektowanych  dróg.  Pani  Sekretarz  uczestniczyła  w  spotkaniu  z  mieszkańcami

Teodorowa, na spotkaniu organizowanym przez kolegę Jurka.

27 września-  wyścig kurpie MTB w Lelisie; Kurpiowskie targi rolnicze;

28 września- spotkanie z mieszkańcami Teodorowa

30 września- spotkanie  ze  Starostą  w sprawi  wspólnych inwestycji  na  Kamiankę,

odbiór  tej  drogi  jest  to  4300  m,  myślę  że  mogą  powiedzieć,  że  pięknie.  Gmina

partycypowała.  W tej  chwili  jest  z  oszczędności  jest  realizowana  drga  do  samych

Korczak. Spotykaliśmy się również z panem Starostą w obecności radnych: Janusza

Kubła i  Zbyszka Wilkowskiego w sprawie inwestycji na terenie Ołdak, Nowej Wsi

Wschodniej i Przytuł Starych. Objechaliśmy, zrobiliśmy taka lustrację i określaliśmy

zakres wspólnych działań ze Starostą na wspólne lata. Przygotowujemy inwestycje.

Starosta ubiega się również o dofinansowania, my ze swojej strony jesteśmy skłonni

partycypować w kosztach realizowanych wspólnie, zabezpieczymy środki w budżecie

na  rok  2016;  rozmawialiśmy  również  z  Warszawskim  Przedsiębiorstwem  Robót

Telekomunikacyjnych.  Na  terenie  gminy  jest  obecnie  realizowany  projekt

marszałkowski,  Samorządu  Województwa  Mazowieckiego  w  postaci  szybkiego

Internetu,przebiegu tego Internetu po naszym terenie- to było przedmiotem naszych

rozmów.

1 października- spotkanie z dyrektorem KRUS-u p. Tadeuszem Wiśniewskim- gmina

odziedziczyła  część  dokumentacji  z  poprzednich  lat,  kiedy  gminy  prowadziły

ubezpieczenie społeczne rolników KRUS. Czasem wydajemy dokumenty do KRUS-u

o  zaliczeniu  ubezpieczenia.  Na  tym  polu  jest  dużo  problemów,  ponieważ

dokumentacja jest w bardzo złym stanie, niekompletna i nie dla każdego ona jest. Tak

naprawdę już  mogłoby jej  nie  być.  mogłaby zostać  przekazana  do archiwów albo
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zniszczona,  bo  okres  jej  przechowywania  był  10-  letni.  Natomiast  to  co  ocalało,

staramy  się  pomagać  mieszkańcom,  jeżeli  jest  taka  potrzeba,  a  z  drugiej  strony

możliwość. Dokumentacja szczątkowa i mało czytelna, zajmuje się tym głównie pani

Sekretarz. Nie jest to kompletna dokumentacja. 

Spotkanie z Panią Dyr. Elżbieta Jankowską z Zakładu Karnego w Przytułach Starych;

2 października- udzielenie ślubu w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

4 października- bieg w Susku Starym – ARCO Ławy. Bardzo piękna inicjatywa w

hołdzie Marynarzom i Ułanom na terenie naszej gminy. Obejmował swoim zasięgiem

miejscowości,  gdzie  toczyły  się  walki:  Susk  Stary,Nowa Wieś  Wschodnia,  Ołdaki,

Zabiele. Inicjatywa klubu ARCO i pana Arkadiusza Zyśka, wspomagana przez gminę.

Współuczestniczyliśmy w jej finansowaniu.

5-6 października- PROW Zegrze, spotkanie dwudniowe u pana Marszałka

8  października-  Kongres  Promocji  Mazowsza,  mówiono  tam  o  inwestycjach  z

funduszami europejskimi

9 października-   spotkanie u Wojewody Mazowieckiego w Warszawie,  zostaliśmy

zaproszeni  na  uroczystość,  ponieważ  jako  gmina  wytypowaliśmy  panią  już  byłą

Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy, panią Hannę Napiórkowską- została nagrodzona za

wieloletnią  służbę  złotym  medalem.  Odbyło  to  się  w  Warszawie,  Wojewoda

Mazowiecki wręczał nagrodzonym w imieniu Prezydenta RP odznaczenia. Mieliśmy

zaproszenie  z  panią  Sekretarz  na  tą  uroczystość.  Myślę,  że  to  jest  ważne,  że

pracownicy  naszej  gminy  są  nagradzani  i  doceniani  przez  Prezydenta  w  tym

przypadku.

12 października-   podpisanie umowy z panem Nakielskim; obchody Dnia Edukacji

Narodowej w Ołdakach i Gimnazjum. Oświata stanowi duży wydatek budżetowy, jest

to około 11 mln złotych. Uczestniczyliśmy, zarówno ja, pani Sekretarz i pan Dyrektor

w różnych uroczystościach.

13 października-  Dzień Edukacji  Narodowej w SP w Laskowcu,  SP Rzekuń,  SP

Borawe

15 października- spotkanie robocze wójtów w Lelisie- od jakiegoś czasu odbywają

się takie spotkania. Omawialiśmy bieżące sprawy i problemy, które napotykamy przy

realizacji zadań; spotkanie z mieszkańcami Ław, Tobolic, Czarnowca

18 października- wręczenie wyróżnienia im. Grzegorza Palki – Samorządowy Oskar.
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To było w niedzielę, w Galerii Porczyńskich;

20  października- odbiór  drogi  Kamianka-  Pomian;  uroczyste  otwarcie  sali

gimnastycznej w SP w Laskowcu

22 października- spotkanie z projektantem Aleksandrem Wietrowem i pracownicami

tejże  pracowni  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

gminy Rzekuń, zaprosiliśmy komisje; 

23  października- spotkanie  w  Starostwie  Powiatowym-  podpisanie  umowy  na

dotację, na która to wniosek jadę jutro zawieźć do Warszawy, na tzw. „schetynówki”-

na przebudowę ulicy Jana Pawła II, Miłej i ks. Skłodowskiego. Powiat podjął uchwałę

na  dotację  500  tys.  złotych,  daje  nam to  dodatkowe  punkty  w ocenie.  Byłoby  to

wsparcie  zewnętrzne,  bo  drogi  generalnie  budujemy  ze  środków  własnych;  tego

samego dnia odbyła się konferencja na temat obronności w WKU, organizował płk

Gemza;

24  października- uczestniczyłem  w  dwóch  Hubertusach,  organizatorami  byli

Sympatycy V Pułku Ułanów. Obydwie były organizowane w Dzbeninie, w odstępie

tygodniowym.  Na  terenie  naszej  gminy  działają  takie  stowarzyszenia,  które

wspieramy. Jeżeli zapraszają, to staramy się w nich uczestniczyć.

26 października- spotkanie z przedstawicielami władz miasta Ostrołęki:  prezydent

Janusz Kotowski, wiceprezydenta Paweł Stańczyk. Omawialiśmy sprawy związane z

funkcjonowaniem na styku gmina-miasto. Konkretnie one dotyczą budowy dróg, które

będą włączone np. w Tobolicach ul. Sosnowa do drogi administrowanej przez miasto,

drogi powiatowej. Drugim tematem była sortownia budowana na terenie naszej gminy

przez miasto Ostrołękę.

27 października- wspólne posiedzenie komisji 

29  października- dzisiaj  uczestniczyłem  w  takim  wydarzeniu  jak  uruchomienie

koronografii w szpitalu w Ostrołęce. Ten koronograf kosztował w granicach 4 mln zł,

wyposażony został oddział hemodynamiki. Dla szpitala było to duże wydarzenie, a że

jest wpisany we wspólnotę samorządową, w tym wydarzeniu uczestniczył Marszałek

Województwa i w znacznej części te 4 mln były pozyskane ze środków zewnętrznych.

Jesteśmy tak jakby bezpieczniejsi, mam nadzieję że nikomu nie będzie to potrzebne;

dziś  też  odbył  się  odbiór  o  godz.  15:00,  Radni  to  wiedzą.  Dokonaliśmy  odbioru

technicznego, rozbudowy w Przedszkolu Samorządowym w Rzekuniu. Zapraszałem
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wszystkich na komisji. Kto był to widział w jakim standardzie zostało to wykonane.

Myślę, żę jest to inwestycja która będzie służyła przez wiele lat mieszkańcom. Łączny

koszt tej inwestycji, łącznie z parkingami, placem zabaw, kotłownią to ok. 1 mln 700

tys.  złotych.  Samo przedszkole 1 mln 400 tys.  inwestycja potrzebna mieszkańcom,

myślę  że  będzie  długo  cieszyła.  Podoba  mi  się  też  standard,  w  jakim  zostało  to

wykonane;  przed  chwilą  wróciłem  proszę  Państwa  z  uroczystości  pasowania  klas

pierwszych w SP w Rzekuniu. Duro rodziców było obecnych, bo to małe dzieci. I tym

oto sposobem dobrnęliśmy do godz. 17:00, do sesji. Dziękuję bardzo.

Chciałbym  jeszcze  uzupełnić.  Mówiłem,  że  Urząd  pracował  normalnie.  Prawie

normalnie, bo mamy takie wydarzenie. Pracownicy inwestycji, zarówno Pan tomek,

jak i Pani Agnieszka Wierzba i inni pracownicy, i pani Sekretarz przez ponad tydzień

pracowali nad zebraniem dokumentów, ponieważ wpłynął do Prokuratury donos na

inwestycje realizowane w naszej gminie. Prokurator poprosił nas o dokumentację z

dwóch  lat,  prawie  trzech:  2013,  2014,  2015-  zrealizowanych  inwestycji.  Tym  oto

sposobem  pracownicy  nie  mogli  zajmować  się  praca  bieżącą,  przygotowywaniem

inwestycji,  bo  trzeba  było  przygotować  dokumenty,  które  żądał  Prokurator.

Chciałbym, żebyście Państwo o tego typu  zdarzeniach wiedzieli, ponieważ my tu ze

swojej strony staramy się dopilnowywać tego, jak to jest możliwe, żeby było wszystko

dobrze.  Mięliśmy  kontrolę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  były  kontrolowane

inwestycje. Protokół był bez zastrzeżeń. No ale jeżeli jest donos, to organy muszą też

reagować  i  my  ze  swojej  strony  jesteśmy  zobowiązani  dostarczyć  te  dokumenty,

kosztem tych działań bieżących, kosztem inwestycji. Dziękuję.

Stan  Rady  powiększył  się  i  wynosi  13  radnych.  Do  obrad  dołączył  Pan  radny

Sławomir Wysocki. Po chwili dołączył również pan Zdzisław Majewski. Stan Rady

wynosi 14 Radnych.

Do punktu 4.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następny  punkt

porządku  obrad  to  rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie   zaliczenia  drogi  do

kategorii dróg gminnych
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Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił o odczytanie

projektu uchwały, który został wprowadzony pod obrady dzisiejszej sesji na wniosek

Pana Wójta.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  zapytał czy są uwagi do

projektu uchwały?

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Stwierdził, iż uchwała w

sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  została podjęta w głosowaniu

jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 5.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następny  punkt

porządku obrad  to  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  zmian  w wieloletniej

prognozie finansowej na lata 2015-2025,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił  Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii Komisji w

tej sprawie.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Panią

Bogumiłę  Dzwonkowską  -  Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Oświaty  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Pana Janusza

Kubła  -  Przewodniczącego  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony

Środowiska o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zapytał czy są uwagi do

projektu uchwały?

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- proszę Pan Wójt zgłasza

AUTOPOPRAWKĘ DO zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej I DO ZMIAN W

UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2015 R. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- otworzył dyskusję w tym

punkcie. Proszę Państwa radnych o zabieranie głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie

Autopoprawkę  zgłoszoną  przez  Pana  Wójta  do  projektu  uchwały  w  sprawie

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025  oraz do projektu uchwały w

sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 r. 

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem Autopoprawki  proszony  jest   o
podniesienie ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  stwierdził,  iż

Autopoprawka   zgłoszona  przez  Pana  Wójta  do  projektu  uchwały  w  sprawie

wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2015-2025  oraz  do  projektu  uchwały  w

sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 r. została przyjęta w głosowaniu

jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 
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Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poddał pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-

2025 wraz z przegłosowaną Autopoprawką zgłoszoną przez Pana Wójta.

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem uchwały  wraz  z  przegłosowaną
Autopoprawką proszony jest  o podniesienie ręki  -  14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- stwierdził, iż uchwała w

sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  na  lata  2015-2025  wraz  z

przegłosowaną Autopoprawką, została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14

radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 6.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następny punkt porządku

obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na

2015 rok

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią

Bogumiłę  Dzwonkowską  -  Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Oświaty  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Pana Janusza

Kubła - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony

Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
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Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zapytał czy są uwagi do

uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie

przyjęcie   uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok wraz z

przegłosowaną Autopoprawką zgłoszoną przez Pana Wójta

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- stwierdził, iż uchwała w

sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok została podjęta w głosowaniu

jawnym, w obecności 14 radnych,  głosami za. 

Do punktu 7.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następny punkt porządku

obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy

Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Panią

Bogumiłę  Dzwonkowską  -  Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Oświaty  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie.
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Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Pana Janusza

Kubła - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony

Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zapytał czy są uwagi do

uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzekuń z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- stwierdził, iż uchwała w

sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy  Rzekuń  z  organizacjami

pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”,  została podjęta w

głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 8.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następny punkt porządku

obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i organizacji punktów

przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Panią

Bogumiłę  Dzwonkowską  -  Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Oświaty  o
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przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił  Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił  Pana Janusza

Kubła - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony

Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zapytał czy są uwagi do

uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie

projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  i  organizacji  punktów  przedszkolnych  na

terenie gminy Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Stwierdził, iż uchwała

w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń,

została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14. głosami za. 

Do punktu 9.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następnym  punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w

miejscowościach: Dzbenin i Tobolice,
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Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Panią

Bogumiłę  Dzwonkowską  -  Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Oświaty  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Pana Janusza

Kubła - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony

Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zapytał czy są uwagi do

uchwały.

Przewodniczący  Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  otworzył dyskusję  w

tym punkcie. Poprosił o zabieranie głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin i Tobolice,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- stwierdził, iż uchwała w

sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin i Tobolice, została podjęta w

głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 10.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  kolejnym punktem jest

dokonanie  wyboru  ławników  do  Sądu  Okręgowego  w  Ostrołęce  i  do  Sądu
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Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016-2019 i przedstawił procedurę:

a) wystąpienie  Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w sprawie opinii

o zgłoszonych kandydatach,

b) powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyboru ławników,

c) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego

w Ostrołęce i do Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencje 2016-2019,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  o

zaprezentowanie opinii o zgłoszonych kandydatach.

Pan Jerzy Konopka odczytał opinię Zespołu:

„Opinia 

Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

z dnia 12 października 2015 r.

na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów

określonych w ustawie.

Zespół ds.  zaopiniowania kandydatów na ławników [zwany dalej  Zespołem] został

powołany uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2015  r. w

sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, w składzie:

1) Włodzimierz Bartczuk – Sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce,

2) Kazimierz Jastrzębski - radny Rady Gminy Rzekuń,

3) Jerzy Konopka- radny Rady Gminy Rzekuń,

4) Bartosz Podolak- radny Rady Gminy Rzekuń,

5) Rafał Pupek- radny Rady gminy Rzekuń.

Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku

- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.  U.  Z 2015 r.  poz.  133 z późn.  zm.),

zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca
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2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy

zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz.

639).

Zadaniem  Zespołu,  zgodnie  z  art.  163  §  2  ustawy,  jest  wypracowanie  i

przedstawienie  na  sesji  Rady  Gminy  opinii  o  zgłoszonych  kandydatach,  w

szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Pan Sędzia Tomasz Sagała pismem z

dnia  14 maja 2015 r.,  znak: Adm. 0120-1/15,  skierowanym do Przewodniczącego

Rady Gminy Rzekuń, poinformował o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w

Ostrołęce  liczbie  ławników  wybieranych  przez  Radę  Gminy  Rzekuń  do  Sądu

Okręgowego w Ostrołęce.

1) liczba ławników wybieranych do Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

a) do orzekania w sprawach cywilnych -1;

b) do orzekania w sprawach karnych- 1.

2) liczba ławników wybieranych do Sądu Rejonowego w Ostrołęce:

a) do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich- 1;

b) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy- 4.

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 30 czerwca 2015 r. O terminie

tym  oraz  sposobie  dokonywania  zgłoszeń  opinia  publiczna  była  poinformowana

poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej www.rzekun.pl

oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

W terminie do 30 czerwca 2015 r. uprawnione podmioty oraz grupy obywateli

dokonały zgłoszeń kandydatów, które to zgłoszenia spełniały wymagania formalne:

do Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

a) do orzekania w sprawach cywilnych -1;

b) do orzekania w sprawach karnych- 1.

do Sądu Rejonowego w Ostrołęce:

a) do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich- 2;
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b) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy- 5.

Zespół dokonał  analizy zgłoszenia kandydata na ławnika na posiedzeniach w

dniach: 18 sierpnia 2015 r. oraz 12 października 2015 r. pod kątem spełnienia przez

kandydatów wymogów ustawowych określonych w art. 158 i art. 159 ustawy tj.:

Art. 158. § 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4)  jest  zatrudniony,  prowadzi  działalność  gospodarczą  lub  mieszka  w  miejscu

kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

§ 2. (uchylony).

§3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być

wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)  osoby  wchodzące  w  skład  organów,  od  których  orzeczenia  można  żądać

skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)  funkcjonariusze  Policji  oraz  inne  osoby  zajmujące  stanowiska  związane  ze

ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
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Zespół szczegółowo przeanalizował także informację z dnia 17 września 2015 r.

Komendanta Wojewódzki Policji w Radomiu, która wpłynęła na wniosek Rady Gminy

Rzekuń zawarty w uchwale Nr IX/65/2015  w sprawie zasięgnięcia od Komendanta

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Zespół po dokonaniu analizy zgłoszenia stwierdza, że:

1. Kandydat do Sądu Okręgowego w Ostrołęce- Wydział Cywilny:

1) Hanna Czaplicka zgłoszona przez 50 obywateli zgłaszających kandydata

(Imię, imiona i nazwisko) (nazwa, określenie podmiotu zgłaszającego)

spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.

2.  Kandydat do Sądu Okręgowego w Ostrołęce- Wydział Karny:

1)  Jadwiga  Dobkowska-  Rutka zgłoszona  przez  50  obywateli  zgłaszających

kandydata

(Imię, imiona i nazwisko)              (nazwa, określenie podmiotu zgłaszającego)

spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.

3. Kandydat do Sądu Rejonowego w Ostrołęce- Wydział Rodzinny i Nieletnich :

1) Agnieszka Czaplicka zgłoszona przez 50 obywateli zgłaszających kandydata

(Imię, imiona i nazwisko)              (nazwa, określenie podmiotu zgłaszającego)

spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.

4. Kandydat do Sądu Rejonowego w Ostrołęce- Wydział Rodzinny i Nieletnich :

1) Mariola Kisiel zgłoszona przez 50 obywateli zgłaszających kandydata

(Imię, imiona i nazwisko)              (nazwa, określenie podmiotu zgłaszającego)

spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.

5. Kandydat do Sądu Rejonowego w Ostrołęce- Wydział Pracy:

1)  Waldemar Franciszek Antoszewski zgłoszony przez 50 obywateli zgłaszających

kandydata

(Imię, imiona i nazwisko)              (nazwa, określenie podmiotu zgłaszającego)

spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.

6. Kandydat do Sądu Rejonowego w Ostrołęce- Wydział Pracy:

1) Teresa Nadrowska zgłoszony przez NSZZ Solidarność- Region Mazowsze

(Imię, imiona i nazwisko)              (nazwa, określenie podmiotu zgłaszającego)

spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.
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7. Kandydat do Sądu Rejonowego w Ostrołęce- Wydział Pracy:

1) Krzysztof Orzołek zgłoszony przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce

(Imię, imiona i nazwisko)              (nazwa, określenie podmiotu zgłaszającego)

spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.

8. Kandydat do Sądu Rejonowego w Ostrołęce- Wydział Pracy:

1) Sławomir Sadowski zgłoszony przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce

(Imię, imiona i nazwisko)              (nazwa, określenie podmiotu zgłaszającego)

spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.

9. Kandydat do Sądu Rejonowego w Ostrołęce- Wydział Pracy:

1)  Anna Sylwia Wojsz zgłoszona przez 50 obywateli zgłaszających kandydata

(Imię, imiona i nazwisko)              (nazwa, określenie podmiotu zgłaszającego)

spełnia wymogi określone w art. 158. § 1 ustawy.

Zespół  stwierdza,  opierając  się  na  informacjach  zawartych  w  zgłoszeniu,

w tym szczególnie w karcie zgłoszenia, że kandydatów nie dotyczą okoliczności, o

których mowa w art. 159 ustawy. 

Opinię o zgłoszonych kandydatach Zespół przygotował w oparciu o:
1) zgłoszenie kandydata;
2) informację z dnia 17 września 2015 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w

Radomiu o kandydatach;

Wymienione wyżej dokumenty, protokoły z przebiegu posiedzeń Zespołu oraz listy

obecności,  stanowią  odrębną  dokumentację,  do  wglądu  w  Urzędzie  Gminy  w

Rzekuniu  w pokoju nr 107”

Dziękuję za uwagę.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Kolejnym punktem jest

wybór komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.  Komisja będzie

trzyosobowa, proszę o zgłaszanie kandydatur. Kandydat powinien wyrazić zgodę na

kandydowanie.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Bartosz Podolak- wyraził zgodę

2. Antoni Smoliński- wyraził zgodę

3. Bogumiła Dzwonkowska- nie wyraziła zgody
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4. Zdzisław Majewski- wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Skład Komisji zostanie

poddany pod głosowanie. Każdego członka z osobna:

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za tym,  aby  pan  Bartosz  Podolak  był  członkiem
Komisji Skrutacyjnej proszony jest  o podniesienie ręki  - 13 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  stwierdził,  iż

kandydatura  pana  Bartosza  Podolaka  została  przyjęta  w  głosowaniu  jawnym,  w

obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

– Kto z  Państwa Radnych jest  za tym,  aby  pan Antoni  Smoliński  był  członkiem
Komisji Skrutacyjnej proszony jest  o podniesienie ręki  - 13 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  stwierdził,  iż

kandydatura pana Antoniego Smolińskiego została przyjęta w głosowaniu jawnym, w

obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

– Kto z Państwa Radnych jest  za tym, aby pan Zdzisław Majewski był członkiem
Komisji Skrutacyjnej proszony jest  o podniesienie ręki  - 13 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  stwierdził,  iż

kandydatura pana Zdzisława Majewskiego została przyjęta w głosowaniu jawnym, w

obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poddał pod głosowanie

skład Komisji Skrutacyjnej w składzie:
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1. Bartosz Podolak

2. Antoni Smoliński

3. Zdzisław Majewski

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Kto z Państwa radnych

jest za odczytanym składem Komisji Skrutacyjnej - 14 radnych,

Kto z Państwa jest przeciw- 0 radnych,

Kto wstrzymał się od głosowania - 0 radnych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  skład

osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty w głosowaniu jawnym, w obecności

14 radnych, 14 głosami za. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Przypomniał  jeszcze

zasady głosowania:

Głosowanie  jest  tajne,  odbywa  się  na  kartach  do  głosowania.  Komisja  wyczytuje

Radnych listy, którzy podchodzą i odbierają karty.

Wybór 2  ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce spośród 2 kandydatur. 

Wybór  1 ławnika  do  Sądu  Rejonowego  w  Ostrołęce  do  orzekania  w  sprawach

rodzinnych i nieletnich, spośród 2 kandydatur.

Wybór 4 ławników do Sadu Rejonowego w Ostrołęce do orzekania w sprawach z

zakresu prawa pracy, spośród 5 zgłoszonych kandydatur.

Po  przeprowadzeniu  głosowania  Komisja  Skrutacyjna  ustali  wyniki  i  odczyta

protokół z przeprowadzonego głosowania.

WYBORY zostały  przeprowadzone  przy  użyciu  kart  do  głosowania,  odrębnie  dla

każdego sądu. Została zapewniona tajność głosowania poprzez parawany oraz użycie

urny  wyborczej.  Po  przeliczeniu  głosów  Komisja  Skrutacyjna  ustaliła  wyniki

głosowania  i  pan  Bartosz  Podolak-  Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  odczytał
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protokół:

„Protokół

z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów

powszechnych sporządzony na sesji w dniu 29 października 2015 r. 

na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Radny Bartosz Podolak  Przewodniczący Komisji

2. Radny Antoni Smoliński  członek Komisji Skrutacyjnej

3. Radny Zdzisław Majewski członek Komisji Skrutacyjnej

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

1.  Liczba  radnych  Rady  Gminy  Rzekuń obecnych  na  sesji  uprawnionych  do
głosowania:

14

2. Na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce do orzekania w sprawach
cywilnych –     zgłoszono kandydatury:

1) Hanna Czaplicka

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 14

4. Liczba kart wyjętych z urny 14, ilość kart wyjętych z urny różni się od liczby
osób, którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z powodu  -

5. Liczba kart nieważnych   0

6. Liczba głosów nieważnych 0

7. Liczba głosów ważnych  14 z tego:

Liczba głosów oddanych na kandydata:

1) Hanna Czaplicka     14 głosów,

Wobec powyższego Komisja stwierdza, że na ławnika wybrana została:

Hanna Czaplicka
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Na  ławników  do  Sądu  Okręgowego  w  Ostrołęce do  orzekania  w  sprawach
karnych –  zgłoszono kandydatury:

1) Jadwiga Dobkowska- Rutka 

8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 14

9. Liczba kart wyjętych z urny 14, ilość kart wyjętych z urny różni się od liczby
osób, którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z powodu  - nie wystąpiły

10. Liczba kart nieważnych 0,

11. Liczba głosów nieważnych 0

12. Liczba głosów ważnych  14 z tego:

Liczba głosów oddanych na kandydata:

1) Jadwiga Dobkowska- Rutka 9 głosów,

Wobec powyższego Komisja stwierdza, że na ławnika wybrana został:

Jadwiga Dobkowska- Rutka

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, 
które mogły mieć wpływ na ważność głosowania – nie wystąpiły

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej- Bartosz Podolak

2) Członek Komisji Skrutacyjnej- Antoni Smoliński

3) Członek Komisji Skrutacyjnej- Zdzisław Majewski”

Po przeprowadzeniu głosowania i odczytaniu protokołu z wyboru ławników do Sądu

Okręgowego  w  Ostrołęce,  Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  kolejnego  etapu  tj.

wybór  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Ostrołęce.  Radni  wyczytywani  z  listy

otrzymywali karty do głosowania. Po zakończeniu głosowania, Komisja skrutacyjna

przystąpiła  do  liczenia  głosów  i  ustaleniu  wyników  głosowania.  Przewodniczący

komisji skrutacyjnej- pan Bartosz Podolak odczytał protokół:
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„Protokół

z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych sporządzony na sesji w dniu 29 października 2015 r. na

kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Radny Bartosz Podolak-  Przewodniczący Komisji

2. Radny Antoni Smoliński-  członek Komisji Skrutacyjnej

3. Radny Zdzisław Majewski- członek Komisji Skrutacyjnej

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

1.  Liczba  radnych  Rady  Gminy  Rzekuń obecnych  na  sesji  uprawnionych  do
głosowania: 14

2.  Na  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Ostrołęce  do  orzekania  w  sprawach
rodzinnych i nieletnich zgłoszono kandydatury:

1) Agnieszka Czaplicka

2) Mariola Kisiel

3.  Na  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Ostrołęce  do  orzekania  w  sprawach  z
zakresu prawa pracy zgłoszono kandydatury:

1) Waldemar Franciszek Antoszewski

2) Teresa Nadrowska

3) Krzysztof Orzołek

4) Sławomir Sadowski

5) Anna Sylwia Wojsz

Ustalenie wyników w głosowaniu na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce
w sprawach rodzinnych i nieletnich

4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania:   14

5. Liczba kart wyjętych z urny 14, ilość kart wyjętych z urny różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z powodu  - nie wystąpiło

6. Liczba kart nieważnych 0

7. Liczba głosów nieważnych 2
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8. Liczba głosów ważnych  12 z tego:

Liczba  głosów  oddanych  na  kandydatów  na  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w
Ostrołęce do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich :

1) Agnieszka Czaplicka     5 głosów,

2) Mariola Kisiel               7  głosów,

Wobec powyższego Komisja  stwierdza,  że  na ławnikiem do Sądu Rejonowego w
Ostrołęce do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich wybrana została:

1) Mariola Kisiel

Ustalenie wyników w głosowaniu na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce 

z zakresu prawa pracy

9. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania:   14

10. Liczba kart wyjętych z urny 14, ilość kart wyjętych z urny różni się od liczby osób,
którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z powodu  - nie wystąpiło

11. Liczba kart nieważnych 0,

12. Liczba głosów nieważnych 0,

13. Liczba głosów ważnych  14 z tego:

Liczba  głosów  oddanych  na  kandydatów  na  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w
Ostrołęce do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy :

1) Waldemar Franciszek Antoszewski 8 głosów,

2) Teresa Nadrowska                             9 głosów,

3) Krzysztof Orzołek                             12 głosów,

4) Sławomir Sadowski                           11 głosów,

5) Anna Sylwia Wojsz                            12 głosów,

Wobec powyższego Komisja  stwierdza,  że  na ławnikami do Sądu Rejonowego w
Ostrołęce do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrani zostali:

1)  Teresa Nadrowska

2)  Krzysztof Orzołek

3)  Sławomir Sadowski
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4)  Anna Sylwia Wojsz

Ponadto  Komisja  stwierdza,  że  podczas  głosowania  nie  zaszły  następujące
okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania: nie wystąpiły

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej                     Bartosz Podolak

2) Członek Komisji Skrutacyjnej                                 Antoni Smoliński

3) Członek Komisji Skrutacyjnej                                 Zdzisław Majewski”

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  dziękuję  Komisji

Skrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Kolejnym etapem będzie

podjęcie  uchwały sprawie stwierdzenia  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w

Ostrołęce i  do Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencje 2016-2019  przez Radę

Gminy.

Odczytam  projekt  uchwały  zatwierdzającej  wybór  ławników,  uchwała  została

uzupełniona o wybrane nazwiska.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w

Ostrołęce i do Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencje 2016-2019

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Stwierdził, iż uchwała w

sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i do Sądu

Rejonowego  w  Ostrołęce  na  kadencje  2016-2019, została  podjęta  w  głosowaniu

jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 
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Do punktu 11.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  kolejnym punktem jest

zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  Proszę  Pana  Wójta  o

odczytanie Analizy. 

Stanisław Godzina- Wójt Gminy- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 
Państwo.                                                                                       
                                                                                        

I N F O R M A C J A 
z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Rzekuń

Na podstawie art. 24 h ust. 12 w związku z art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt

Gminy  przedkłada  Radzie  Gminy  Rzekuń  informacje  z  przeprowadzonej  analizy

oświadczeń majątkowych sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek

organizacyjnych gminy, osób wydających  decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Gminy.

Do złożenia oświadczeń majątkowych składanych co roku do dnia 30 kwietnia, wg.

stanu na dzień 31.12.2014 roku było zobowiązanych 17 osób. 

Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w wymaganym terminie, tj. do 30

kwietnia  2015  roku.  W  trakcie  analizy  złożonych  oświadczeń  nie  stwierdzono

nieprawidłowości. 

Zgodnie z art. 24h ust.6 oraz art. 24i ust. 3 wszystkie złożone oświadczenia majątkowe

w  jednym  egzemplarzu  zostały  przekazane  do  Urzędu  Skarbowego  w  Ostrołęce,

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz

opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej – www.rzekun.pl 

Jednocześni informuję Wysoka Radę, że zgodnie z art.24h ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8
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marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.

zm.) oświadczenie majątkowe Wójta Gminy zostało złożone w ustawowym terminie

do Wojewody Mazowieckiego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  informuję,  że  nad

złożoną informacją Rada Gminy Rzekuń nie przeprowadza dyskusji. 

Do punktu 12.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  kolejnym punktem jest

zapoznanie  się  z  analizą  oświadczeń  majątkowych  składanych  Przewodniczącemu

Rady.

Odczytam Państwu  przygotowaną analizę.

I N F O R M A C J A 
z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Rzekuń

Na podstawie art. 24 h ust. 12 w związku z art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.)

Przewodniczący  Rady  przedkłada  Radzie  Gminy  Rzekuń  informacje  z

przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych  Radnych Rady Gminy Rzekuń.

Do złożenia oświadczeń majątkowych: 

- składanych co roku do dnia 30 kwietnia, wg. stanu na dzień 31.12.2014 roku było

zobowiązanych 15 osób.

Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w wymaganym terminie, tj. do 30

kwietnia  2015  roku.   W  trakcie  analizy  złożonych  oświadczeń  nie  stwierdzono

nieprawidłowości. 

Zgodnie z art. 24h ust.6 oraz art. 24i ust. 3 wszystkie złożone oświadczenia majątkowe

w  jednym  egzemplarzu  zostały  przekazane  do  Urzędu  Skarbowego  w  Ostrołęce,

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oraz opublikowane
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na stronach Biuletynu Informacji Publicznej – www.rzekun.pl 

Jednocześni informuję Wysoka Radę, że zgodnie z art.24h ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.

zm.) oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady zostało złożone w ustawowym

terminie do Wojewody Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  nad złożoną informacją

Rada Gminy Rzekuń nie przeprowadza dyskusji. Obowiązki państwa radnych zostały

prawidłowo dopełnione, Kierowników jednostek również. Dziękuję. 

Do punktu 13.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Punkt  13.  porządku

obrad to  interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

Przewodniczący  Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  poprosił o  zabieranie

głosu w tym punkcie porządku obrad.

Głos  zabrała  Pani  Anna  Wojsz-  sołtys  Tobolic.  Podziękowała  Wysokiej  Radzie  za

wybór jej kandydatury na ławnika do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. 

Pani  Anna  Wojsz-  sołtys  Tobolic- Panie  Przewodniczący,  Panie  Wójcie,  Wysoka

Rado, Szanowni Państwo. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy

oddali na mnie swój głos. Postaram się godnie reprezentować naszą gminę w Sądzie, a

co za tym idzie pełnić funkcję ławnika. Dziękuję bardzo wszystkim. 

Nastąpiły brawa dla pani Wojsz i gratulacje.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  czy  ktoś  z  Państwa

Radnych, Sołtysów chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, przechodzimy do

kolejnego punktu.
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Do punktu 14.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  następnym punktem są

odpowiedzi  na  interpelacje,  zapytania  Państwa  Radnych  i  Sołtysów.  Nie  było

takowych. Przechodzimy do kolejnego punktu.

Do punktu 15.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Punkt  15.  porządku

obrad to wolne wnioski i informacje. Proszę o zabieranie głosu w tym punkcie. W tym

miejscu chciałbym złożyć Panu Wójtowi podziękowania i gratulacje za to jakie nasza

gmina  uzyskała  miejsca.  Możemy  również  sami  sobie  pogratulować.  W rankingu

samorządowym,  który  został  ogłoszony  przez  Wspólnotę  i  z  tego  tytułu  Pan  wójt

otrzymał nagrodę, tzw. „Oskar Samorządowy”, jest Oskar w powiatach i tak samo jest

w samorządach. Na pewno duży wpływ na to miały nasze inwestycje, nasza praca w

tamtej kadencji przez 4 lata i w tej- 1 rok. Dzięki temu, że potrafimy zachować jakąś

równowagę i zgodę. Wiadomo, że nie jest to tak jakby się chciało, ale zawsze jest

zgoda. Mamy jakiś wspólny cel inwestycyjny, natomiast te mniejsze sprawy zostają na

boku, choć wszyscy wiedzą, że jakieś tam są. Opozycja nam nie pozwala się chwalić,

bo jak się pochwalimy to nas oczerniają w internecie. Stworzył się klub ludzi, którzy

czekają na jakieś newsy, im gorzej, tym lepiej. Jak jest dobrze, to i tak jest niedobrze.

Choć we własnym gronie ktoś powie, że się sami chwalimy. Panie Wójcie i Wysoka

Rado dziękuję za współpracę przez te 5 lat, które upłynęły do tej pory naszej kadencji,

za zgodę i że udało nam się tak wiele zrobić dobrego, i jeszcze więcej możemy zrobić,

co było  przykładem odbiór  sali  gimnastycznej  w Laskowcu,  dzisiaj  przedszkola  w

Rzekuniu. Goście z zewnątrz byli zachwyceni wykończeniem tej sali, estetyką. Pani

Dyrektor należą się podziękowania, pomimo że ja zawsze byłem uciążliwy w stosunku

do Pani dyrektor- przepraszam. Efekt był bardzo ładny, także efekt końcowy wyszedł

świetny. My choć chcielibyśmy się chwalić to nie mamy racji bytu, gdzie byśmy się

nie wychylili to w głowę dostaniemy. Lepiej niech mówią byle jak, źle, aby mówili-

wtedy będą wiedzieli, że ja jestem, że inni są, a tak to by nie wiedzieli. Także Panie

Wójcie jeszcze raz Panu gratuluję i całej Radzie tego sukcesu.
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Stanisław Godzina- Wójt Gminy-  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni

Państwo.   Chciałbym  podziękować  za  te  gratulacje,  bo  powiem  że  atmosfera  i

otoczenie,  w którym przyszło mi się znaleźć.  Było to wyróżnienie,  a  nie  nagroda.

Kapituła Nagrody im. Grzegorza Palki po raz 18 przyznała nagrody i wyróżnienia.

Znalazłem się  w gronie  takich  osób,  byłem tam najmłodszy jeżeli  chodzi  o  pracę

samorządową. Pozostali nagrodzenie i wyróżnieni mieli po 25 lat, od początku pracy

w samorządzie.  Nagrodę otrzymała taka osoba jak pan profesor  Stępień,  który był

autorem reformy  samorządowej,  to  było  wyróżnienie  dla  takiej  osoby.  Powiedział

bardzo pięknie o samorządzie. Odbiór tego wyróżnienia odbył się w bardzo dostojnych

okolicznościach, było to w Galerii Porczyńskich w Warszawie, na Placu Bankowym.

Samorządowy Oskar- samo o sobie to już mówi. Ja chciałem z tego miejsca podkreślić

to co mówił Pan Przewodniczący, że nagroda choć na moje ręce to ona jest dla całego

samorządu gminy Rzekuń. To samorząd gminy razem z wójtem, razem z Radą, razem

z  Państwem  Sołtysami  i  mieszkańcami  –  na  tą  nagrodę  pracowaliśmy,  na  to

wyróżnienie. Chciałbym wszystkim obecnym i nieobecnym, którzy są w tej Radzie,

byli  w  poprzedniej  serdecznie  podziękować.  Podziękować  wszystkim  sołtysom

obecnym i nieobecnym, bo to nie było za ten rok, lecz za kilka poprzednich lat, za całą

kadencje poprzednią, zauważone to wyróżnienie. Państwu serdecznie dziękuje za tę

współpracę i  chciałbym prosić  o dalszą  współpracę.  Bo ja  tak naprawdę nie  mam

własnych  spraw  do  zrealizowania,  tylko  sprawy  społeczne,  sprawy  mieszkańców,

sprawy wszystkich którzy mieszkają lub będą mieszkać. To jest ogromna satysfakcja

dla każdego z nas, kto wniósł swój udział do tego, aby ta gmina zmieniła się tak, jak

się zmieniła. Tak jak rozmawiam z ludźmi, mamy taki przykład- pani wróciła po 5

latach z ameryki i przyszła do urzędu, rozmawialiśmy i mówiła, że nie poznała, nie

wierzyła,  że wróciła do tego samego miejsca,  z  którego 5 lat temu wyjechała.  Jak

sięgniemy  pamięcią,  to  możemy  przypomnieć   jak  wyglądał  Rzekuń  5  lat  temu.

Szanowni Państwo, Wspólnota opiera swoje rankingi na podstawie twardych danych.

Jeżeli  chodzi  o  inwestycje  w  infrastrukturę  techniczną  to  zajęliśmy  42  miejsce  w

Polsce, a dwa lata wcześniej 55. w kraju, są gminy które mają 10- krotnie, a nawet

więcej 20- krotnie wyższe dochody niż gmina Rzekuń. Jak choćby gmina Kleszczów,

która kopalnie koło Bełchatowa na własnym terenie. Także znaleźliśmy się w takim
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gronie, gdzie inwestycje, jeżeli ktoś nie chce dostrzec inwestycji jakie się w gminie

Rzekuń dokonały przez ostatnie 5 lat. Wszyscy inni je dostrzegają, za poprzednie dwa

lata 55 miejsce i za ostatnie dwa lata 42 miejsce. W tym rankingu Wspólnoty, bo on

jest w kilku kategoriach, chcę Państwu powiedzieć, że jest publikowany. Jako gmina

jesteśmy  na  7  miejscu  w  kraju  pod  względem  zdolności  kredytowej.  Wiele

samorządów jest bardzo mocno zadłużonych, jak również w naszej okolicy. My mamy

stan finansów taki, że pozwala nam myśleć o inwestycjach w przyszłość. Staram się i

chcę prowadzić taka politykę, żeby dawała nam możliwości inwestycyjne nie tylko

dziś  a  jeszcze  i  jutro.  Dlatego  tez  bardzo  często  proszę  o  zrozumienie,  żeby  te

inwestycje  tak  prowadzić,  jak pozyskamy środki  zewnętrzne,  żebyśmy mogli  jutro

inwestować  i  mieć  wkład  własny.  Do  każdej  inwestycji,  do  każdych  środków

zewnętrznych potrzebny jest wkład własny. Są gminy, które nie pozyskają żadnych

środków zewnętrznych, bo nie mają możliwości zdobycia środków własnych, kredytu

im już nikt nie da. My mamy stan finansów w dobrej kondycji i będziemy inwestować

w tej  kadencji,  tak jak sobie  to zaplanowaliśmy i  będziemy starać  się,  żeby nasze

miejscowości, nasza gmina, nasza ziemia rzekuńska, mała ojczyzna stawały się coraz

piękniejsze. Warto również wspomnieć i o tym, że nasza gmina we wszystkich tych

rankingach  jest  bardzo  wysoko  uplasowana.  Wracając  jeszcze  na  chwile  do  tego

rankingu inwestycyjnego, to proszę Państwa 42 miejsce w kraju, ale 7 na Mazowszu,

na bogatym Mazowszu, gdzie mamy dookoła gminy podmiejskie, podwarszawskie, to

są  bogate  gminy.  No  i  oczywiście  1.  w  powiecie  naszym  ostrołęckim.  Szanowni

Państwo,  przy  tej  okazji  dziękując  raz  jeszcze  wszystkim  Radnym,  wszystkim

Sołtysom, tym którzy pochylają się nad wspólnotą samorządową, chciałbym jeszcze

prosić o rozwagę z drugiej strony, a mianowicie apeluje o rozwagę przy rozbudowie

oświetlenia  ulicznego.  Jest  ono  potrzebne,  ale  muszę  Państwu  powiedzieć,  że

zastaliśmy 900 lamp, w tej  chwili  mamy grubo ponad 1300 szt.  nie możemy tych

lamp.  Nie  chciałbym,  żebyśmy  doprowadzili  do  takiego  stanu,  że  za  kilka  lat

zapłacimy  rachunki  za  energie  i  inne  i  nie  będziemy  mogli  inwestować.  Dlatego

proszę, żebyście Państwo bardzo analitycznie, bardzo skrupulatnie, tak jakby każdy

miał  z  własnej  kieszenie  płacić,  za  to  oświetlenie  które  wieszamy.  Możecie  mieć

Państwo czasem do mnie pretensje,  ale musimy dbać o te wspólne pieniądze. Tam

gdzie jest konieczność, tam wszystko jest jasne, natomiast tam gdzie można poczekać,

Protokół nr XI/2015 z dnia 29 października 2015 r.



bo ktoś zaczął budować, a my już wieszamy mu światło. Niech pobuduje, niech się

zamelduje, niech zapłaci chociaż złotówkę tego podatku na rzecz Gminy, a najlepiej

niech się zamelduje, bo dopiero wtedy jest ten dochód, bo podatek od nieruchomości

to  zaledwie  starczy  na  odśnieżanie.  Także  prosiłbym o  rozsądne  gospodarowanie.

Państwo Sołtysi macie te wnioski, powiem że ponad 100 tys zł na nowy rok zostało

złożone  na  rozbudowę  oświetlenia  ulicznego,  tylko  z  funduszów  sołeckich.  Nie

wieszajmy na siłę tych lamp gdzie jeszcze nikogo nie ma, gdzie jeszcze ci ludzie nie

mieszkają a zaczynają budować. Nie wieszajmy 10 lampy co każdy słup. Miejmy na

uwadze to, że trzeba będzie zapłacić rachunki za te świecące lampy. Jedna to niby nic,

mieliśmy 900 a teraz jest ponad 1300, za chwilę będzie 1400. nie prowadziłem takiej

analizy, ale gdyby taką przeprowadzić, to nie ma na terenie powiatu drugiej gminy

gdzie byłoby prawie 1400 lamp. Ja nie mówię, żeby nie robić. Robić, ale z ogromna

rozwagą. Niech każdy się zastanowi tak jakby miał z własnej kieszeni płacić. W domu

tez  wiemy  jak  to  działa.  To  tyle  dzisiaj,  raz  jeszcze  dziękuję  bardzo,  będziemy,

jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu budżetu na rok 2016. Dziękuję.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  jesteśmy  w  punkcie

wolne wnioski i informacje, proszę o zabieranie głosu. Dla równowagi, proszę bardzo

pani  mieszkaniec  gminy,  mieszkaniec  Rzekunia  -  Krystyna  Lambrych.  Tylko

chciałbym  zaznaczyć,  że  mieszkańcy  mogą  uczestniczyć,  zabierać  głos  tylko  w

sprawach ważnych dla mieszkańców, w sprawach ważnych- nie osobistych, żebyśmy

się  dobrze  Pani  Lambrych  zrozumieli.  Ważnych  dla  mieszkańców,  nie  osobistych.

Jeżeli w osobistych to odbiorę głos.  Raz uprzedzę, drugi raz odbiorę głos.  Ja będę

osobą konsekwentną. 

Pani Krystyna Lambrych- dziękuję za udzielenie głosu panie Przewodniczący oraz

za  cenne  uwagi.  Z  tym,  że  nie  zamierzam   mówić  o  sprawach  osobistych,  te

rozwiązuję sama. Natomiast moje pytania, troszkę się ich uzbierało, chociaż niewiele,

ponieważ nie dopuszczał mnie pan do głosu 4 kolejne sesje, dzisiaj jest 5. Dziękuję

panu serdecznie.  I  mam pytania treści  następującej.  Dołączam się do gratulacji  dla

pana  Wójta,  dla  samorządu,  całej  Wysokiej  Rady.  Tam  gdzie  jest  dobrze,  za  te

zajmowanie wysokich miejsc w kraju, w województwie mazowieckim, i w ogóle że
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jest  pobudowanych dużo świetlic,  z  których nie wiem kto korzysta,  część osób na

pewno.

Od tego pytania  zacznę.  Mając tak wysokie  pieniążki  zwolniony został  pracownik

Biblioteki z finansów publicznych, to nie moja osobista sprawa Panie Przewodniczący,

z przyczyn ekonomicznych prawda,  po 21 latach pracy.  Gdzie etat istniał  od 1978

roku, a tutaj nawiążę do pana Wójta wypowiedzi, że w 2008 roku jak podają media

nasza gmina była  na 1230 której  pozycji,  czy 1300 którejś,  prawda.  A te  wysokie

miejsca, które teraz uzyskujemy, nasza gmina uzyskuje są dzięki Elektrowni, prawda.

Ponieważ sam wójt ze sprzedaży 42 hektarów oraz zgody na wycięcie, prawda, prawie

3 tys. drzew, prawda. Czyli to cieszy nas, że mamy te pieniążki, że spożytkujemy je

dla dobra mieszkańców naszej gminy, to bardzo cieszy, z tym że  główna zasługa, że

zaczęło się to dobro od poprzedniej władzy. A pan Wójt sam powiedział, że w zeszłym

roku, w zeszłej kadencji nie zdobyliśmy dużo środków zewnętrznych, prawda, mówił

pan. Częściowo tak,  to jest wypowiedź pana wójta i oczywiście posiadam ten wydruk

w domu, i mogę Państwu przedstawić. Więc chciałam pierwsze pytanie w związku z

tym do pana Wójta. Od tego zaczęłam. 

Czy jest zgodna z prawem panie Wójcie, że został zwolniony ten pracownik, natomiast

3 razy w tygodniu przyjeżdżają panie z filii,  no i proszę Państwa, do Rzekunia, do

Biblioteki,  żeby Państwo radni słyszeli,  więc tam są Biblioteki zamknięte,  prawda.

Czy zdaniem pana jest zgodne z prawem ograniczenie działalności statutowej bibliotek

publicznych,  bez  zmiany  statutu  i  czy  pan  jest  dumny  z  tego  ograniczenia

mieszkańców do bibliotek i tutaj tez tak chętnie zechciałby pan się pochwalić, jak pan

się chwalił tym miejscem, prawda.  Przepraszam, drugie pytanie do pana Wójta, czy

pan słucha? I pytanie drugie. Zakład Obsługi Gminy nie posiada osobowości prawnej i

wykonuje zadania zlecone przez gminę, prawda. Gmina finansuje działalność Zakładu

Obsługi  Gminy,  abstrahuje  od  nazwisk.  Pytam  tylko  o  stronę  prawną,  żeby  pan

wiedział i mam pytanie

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  przywołuję,  za chwilę

odbiorę  pani  głos.  Przywołuję  panią:  do  rzeczy.  Spokojnie,  przywołuje  panią  do

rzeczy. Jeżeli pani dalej będzie wątki osobiste wtrącała, zaraz zakończymy dyskusję.

Zaraz zakończymy. 
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Pani  Krystyna  Lambrych-  przepraszam,  mam pytanie  natury  ogólnej.  Pytałam o

stronę prawną. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- dla pani to jest ogólna, w

moim mniemaniu jest to osobista.

Pani Krystyna Lambrych- proszę dać mi dokończyć.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  po  kolejnym  takim

czymś, odbiorę pani głos i zakończymy dyskusję. 

Pani Krystyna Lambrych- jeżeli pan tak uzna, to proszę bardzo. W ogóle abstrahuję

od  nazwisk  mówię,  pytam  o  stronę  prawną.  Ogólnie.  Czy  pan  dyrektor  Zakładu

Obsługi  Gminy  może  zwiększać  samodzielnie  koszty  gminy,  czy  musi  najpierw

uzgadniać to z panem Wójtem? Z Radą Gminy, prawda? Czy najpierw posiadać te

środki, ewentualnie potem zatrudniać, nie jest to pytanie osobiste. Tylko takie pytanie

miałam, prawda. Pytanie trzecie. Zarządzenie Wójta, jeżeli dotyczy, proszę Państwa

składu komisji w celu odebrania inwestycji gminnych, w którym są błędne np. daty.

Czy ono posiada obowiązującą moc? Posiadam te  zarządzenie  tutaj,  prawda.  I  np.

chodzi o to, że data zarządzenia jest późniejsza a data odbioru jest wcześniejsza o 47

dni i czy taki odbiór jest ważny? Myślę, że tak, pewnie tylko omyłka. A dokument jest

dokumentem.  I  czy  osoby  wchodzące  w  skład  komisji,  które  pan  powołuje  mają

kompetencję, wiedzę, dokumenty? Na jakiej podstawie sporządzają protokół odbioru,

mówi pan często o kompetencjach, prawda i np.  czy przewodniczącym komisji do

odbioru inwestycji może być osoba, do której potem składa się ten protokół? np. pan

Tymiński jest przewodniczącym komisji,  prawda. Potem należy złożyć protokół do

osoby. Nie wiem, może nie. I proszę pana ostatnie pytanie do Wójta. Dlaczego pan

wójt pominął Bank Spółdzielczy, ten drugi też spółdzielczy, ten który istniał 40 lat i

przez  te  wszystkie  lata  obsługiwał  naszą  gminę,  gdyż  był  najkorzystniejszy,  bo

wygrywał w przetargach nieograniczonych. A teraz w ogóle nie zwrócił się pan, ja nie

mam  pretensji  że  jest  drugi,  może  być  gdyby  rzeczywiście  wygrał  i  był
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najkorzystniejszy, tylko dlaczego pan Wójt pominął? Jakie zastrzeżenia miał pan Wójt

do tego banku, prawda?  I czy to jest samodzielna decyzja pana Wójta, czy pan to

konsultował, proszę pana,np. z Radą, czy z panem Przewodniczącym. Tyle pytań do

pana Wójta. I bardzo mało do pana Przewodniczącego. Panie Przewodniczący, czy Pan

Przewodniczący Rady Gminy może  samodzielnie zdecydować i udzielić odpowiedzi

na wniosek Dyrektora o zwiększenie dotacji  na działalność  instytucji  posiadającej

osobowość prawną, chodzi mi konkretnie o Gminna Bibliotekę Publiczną w Rzekuniu

i  czy  jest  to  zgodne  z  prawem? Czy może  powinien  pan ten  wniosek przedłożyć

Radzie Gminy, skoro go pan otrzyma i może powinien być rozpatrzony na obradach

komisji, a później sesji. Chodzi mi o to czy do kompetencji Pana Przewodniczącego

Rady  Gminy  należy  jednoosobowe,  osobiście  przez  pana  Przewodniczącego

zdecydowanie  o  niezwiększeniu  dotacji  na  podstawową  działalność  instytucji,  po

otrzymaniu  wniosku,  prawda?  Od  pana  Wójta,  a  do  pana  Wójta  jeśli  złoży  pan

Dyrektor Biblioteki. I tutaj prosiłabym o podstawę prawną, bo być może jest zgodne

pana  zdaniem,  o  podstawę  prawna  odpowiedzi,  czym się  pan  kierował?  I  pytanie

drugie. Czy jest zgodne z prawem, nie wiem czy pan za to bezpośrednio odpowiada,

czy nie, ale jest zbyt późne zamieszczanie informacji o sesji, na jeden, dwa dni przed.

Czasami troszkę więcej, prawda? A zdarzało się., że zamieszczano informację o sesji i

o  pracy komisji  już  po posiedzeniach komisji,  prawda? I  pytanie ostatnie  do Pana

Przewodniczącego.  Dlaczego  nie  udzielał  mi  pan  głosu  w punkcie  wolne  wnioski

przez  cztery  poprzednie  sesje?  Jakie  miał  pan  zastrzeżenia?  Uważam,  że  ustawa i

statut pozwalają zabierać głos na sesji mieszkańcom. Więc od pana dobrej woli tylko

zależało.  Ja nie pytam o sprawy osobiste,  prawda? I czy na kolejnych sesjach pan

również będzie  mógł  udzielić  mi  głosu,  jeżeli  będę mieć pytanie?  Czy dzisiaj  był

wyjątek? Dziękuję za uwagę, proszę o odpowiedź. Wszystkim Państwu życzę dużo

radości, dobrego klimatu, dziękuję.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka- dziękuję  bardzo.

Wysłuchałem,  choć  kordziło  mnie,  żeby pani  znów przerwać.  Natomiast  porządek

obrad, prowadzenie sesji należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady i

tu  wyczerpałem  odpowiedź  na  pytanie,  które  pani  zadała.  Natomiast  na  pytanie

pierwsze, trzeba, przepraszam teraz ja mówię, a pani posłucha. Na tamte pytania, które
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pani zadała, wszystkich dokumentów może pani poszukać w protokołach z posiedzeń

Rady Gminy, komisji Rady Gminy. Dziękuję, tyle i aż tyle. Proszę pan Wójt.

Stanisław Godzina- Wójt Gminy-  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jak to się

ma,  że  został  zwolniony  pracownik.  Gmina  realizuje  swoje  zadania  w  różnych

formach. Chcę Państwu powiedzieć, że do roku 2011, czyli  dokąd nie pełniłem tej

funkcji. Gmina organizowała w bardzo okrojonym zakresie szereg zadań. Nie było np.

współpracy  z  organizacjami  pożytku  publicznego.  Gmina  może  realizować  sama,

poprzez swoje jednostki zadania, albo poprzez współpracę z organizacjami pożytku

publicznego.  Dziś  Wysoka  Rada  przyjęła  uchwałę  odnośnie  zasad  współpracy  z

organizacjami  pożytku  publicznego.  Dzisiaj  już  zamknięcie  się  w  bibliotece  i

ograniczenie  się  do  wypożyczania  książek  to  za  mało.  Dlatego  wychodzimy  do

organizacji  pożytku  publicznego,  wspieramy  je  w  organizowaniu  działalności  w

imieniu gminy. Tą działalność, którą poprzez działalność organizacji prowadzimy, to

jest  działalność  prowadzona  przez  gminę  i  na  rzecz  mieszkańców.  I  o  ile

zwiększyliśmy wydatki na ten cel, wydatkujemy ( nie pamiętam dokładnie tej liczby)

ale jest to 115 lub 215 tys. zł.  115 tys. zł- tak. Wydatkujemy na cele, które gmina

realizuje  poprzez  wspieranie  organizacji  pożytku  publicznego.  My  nie  stoimy  w

miejscu, czas nie stoi w miejscu. Ludzie chcą innych rzeczy, chcą się organizować,

chcą  organizować  imprezy,  chcą  organizować  festyny  i  inne  rzeczy,  musimy  je

wspierać  i  na  to  przeznaczamy  środki.  Także  ogólnie  rzecz  biorąc,  ta  działalność

kulturalno- sportowo- oświatowa, przeznaczamy o wiele większe środki.  Natomiast

przyzwyczajenie się, że coś jest realizowane tylko w jednej formie. No niestety, my

wychodzimy  i  szukamy  innych  rozwiązań,  innowacyjnych,  takich  które  są  dla

mieszkańców  i  przez  mieszkańców  oczekiwane.  Ja  powiedziałem  coś  takiego,  że

gmina nie pozyskała środków. Pozyskaliśmy około 17 mln złotych, jeżeli chodzi o

środki zewnętrzne. Niestety powiem to tutaj,  skoro było tak dobrze,  że poprzednia

władza do roku 2010 nie przygotowała żadnych projektów jeżeli chodzi o pozyskanie

środków z RPO- Regionalny Program Operacyjny. Gdzie gminy pobudowały ogromne

ilości kanalizacji, tam były środki kilkunasto- lub kilkudziesięciomilonowe złotych do

wzięcia, nikt z tego nie skorzystał, a trzeba było w roku 2008, 2009 i najpóźniej 2010

przygotować wnioski i je złożyć i je realizować, tak jak Kadzidło, Olszewo-Borki czy
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inne w roku 2011,  2012 i  2013 i  2014- wtedy kiedy się  kończyło programowanie

unijne 2007-2013. a teraz jest 2014-2020. nikt wniosków nie złożył. Natomiast proszę

Państwa, te słynne pieniądze za Elektrownię. Gdybyśmy je tylko mięli i wydali, to już

dawno byśmy o nich zapomnieli, że one by. Przecież one były, wcześniej część tych

środków była, co zbudowano? Jak Rzekuń wyglądał? To nie jest kwestia wydać, ale

wydać rozsądnie. Jak tu Wysoka Rada decydowała i podejmowała decyzje, wspólne je

podejmowaliśmy. Wydać rozsądnie te środki, do tych środków ściągnąć następne 17

mln o których mówię, które zostały pozyskane z zewnątrz do budżetu gminy. 60 mln

inwestycji  zrealizowanych,  przy  czym  w  poprzedniej  kadencji  przed  nami

zrealizowano inwestycji na 24, czy 25 mln zł. A tu za 60 mln zł inwestycji zostało

zrealizowanych przez ostanie cztery lata. I powiedziałbym tak, te pytania które pani

zadaje  pokrywają  się,  część  tych  pytań  powtarza  się  z  tych,  które  przysłał  nam

prokurator. Pozostawiam to Państwu do oceny. Część tych pytań się powtarza. Jeżeli

chodzi o Bank Spółdzielczy, stosujemy prawo zamówień publicznych we wszystkich

kwestiach,  tak  jak  ono  obowiązuje.  W  niektórych  kwestiach  mamy  możliwość

zapytania o cenę. Ja podam Państwu tylko taka rzecz, że jak przyszedłem to obsługa

bankowa  kosztowała  kilkadziesiąt  tysięcy  rocznie  gminę,  nie  pamiętam  liczb,

musiałbym się przygotować. Natomiast dziś my płacimy kilka tysięcy złotych. Tylko

kilka.  Za  każdy  przelew  wychodzący  z  gminy  płaciło  się  bankowi  3,50  zł,  dziś

płacimy 0 zł. To Państwo weźcie tylko ilość przelewów, która idzie z gminy. To były

potężne pieniądze. Płaciliśmy za wszystko, za obsługę konta. Dziś nie płacimy za to

praktycznie i mamy za kilka tysięcy złotych obsługę bankową. Wysłaliśmy zapytania

do 12 banków, mięliśmy prawo wybrać do których banków. BS z Ostrołęki obsługiwał

gminę Czerwin, już nie obsługuje, ich obsługuje BS z Ostrowi Mazowieckiej, od roku

czy dwóch lat. Jeżeli chodzi o protokoły odbioru, powołuje się przewodniczącego. Nie

wiem skąd się pani ta nieścisłość wzięła, być może mógł się wkraść gdzieś jakiś błąd.

Nie przeczę, że jakiś błąd mógł się wkraść. Pierwszą osobą, która dokonuje inwestycji

pod względem technicznym jest inspektor nadzoru, którego zatrudniamy i to on tak

naprawdę ma powiedzieć, czy ta inwestycja jest zgodna z tym co zamówiliśmy. To jest

pierwsza osoba. Urzędnicy nie muszą się tak mocno na tym znać, chociaż się znają

pan.  Jeżeli  chodzi o pana Tomka Tymińskiego jest fachowcem w tych dziedzinach

technicznych, jest inżynierem z uprawnieniami. Także tutaj jeżeli chodzi o odbiory jest
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wszystko  jak  należy,  tak  uważam.  Było  to  kontrolowane  przez  Regionalną  izbę

obrachunkową i zastrzeżeń żadnych, nawet najmniejszych do tego nie było. I to chyba

wszystkie te pytania, dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  nie przewiduję dialogu,

pytania zostały zadane, a odpowiedzi zostały udzielone. Jesteśmy w punkcie wolne

wnioski i informacje. Czy ktoś z Państwa Radnych, Państwa Sołtysów chciałby zabrać

głos? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Proszę bardzo kolega.

Pan Jerzy Konopka- Radny-  Szanowni Państwo, dwa dni temu jechałem z Panem

wójtem do Kamianki. Zdziwiony jestem wykonaniem tej drogi i jej poszerzeniem. W

związku z tym chciałbym, aby wszyscy Radni i Sołtysi przed następna sesją, jeżeliby

pogoda dopisała, żeby godzinę wcześniej spotkać się. I zobaczyć tę inwestycję, jest

naprawdę wspaniała. Taka jest moja propozycja.

Stanisław Godzina- Wójt Gminy- jeżeli mogę wyjaśnić. Jest to wspólna inwestycja

Powiatu Ostrołęckiego i gminy Rzekuń, 800 tys. zł dołożyliśmy. Wartość inwestycji tej

wykonanej  to  3  mln  636  tys  złotych.  Wybudowano  dodatkowo  4300  metrów  z

odwodnieniami, ze zjazdami, poszerzeniem dwustronnym. I jest jeszcze w tej chwili w

realizacji 1,5 km. Dziękuję. Jeszcze tylko dodam, że my jako gmina w ekspresowym

tempie połączyliśmy wodociąg z Korczak z Kamianką.  Kamianka ma w tej  chwili

naszą,  rzekuńska  wodę.  Ten  wodociąg  został  wykonany  w  ekspresowym  tempie,

zgodzi  się  pan  ze  mną  panie  Stanisławie,  że  dzisiaj  nie  weszlibyśmy  z  tym

wodociągiem. Tej drogi teraz nie można byłoby zniszczyć. Natomiast był czas kiedy

trzeba było podejmować szybkie decyzje, szybkie działania. One zostały zrobione i

zostały  zrobione  przez  Zakład  obsługi  Gminy.  Zakład  Obsługi  Gminy  wykonuje

prawie wszystkie inwestycje wodociągowe, rozbudowy wodociągów na terenie gminy

i  robimy  to  systematycznie,  w  sposób  zorganizowany.  I  panu  Dyrektorowi,  panu

Kierownikowi,  który  organizuje  to  chciałbym  podziękować  za  sprawne  działanie

zakładu oczywiście musimy czuwać, żeby działał jeszcze sprawniej panie Dyrektorze.

Dziękuję.
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Do punktu 16.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Punkt  16.  porządku

obrad to  zakończenie obrad. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  zamknął  obrady  XI

zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń i podziękował Wysokiej Radzie za uczestnictwo

w obradach, a wszystkim pozostałym za obecność i uwagę.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady

Emilia Bloch                                                                            Edward Gryczka
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