
Protokół nr III/2014 

z III zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

odbytej w dniu 30 grudnia  2014 roku 

 

  

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Witam serdecznie Państwa Radnych, Sołtysów i  

zaproszonych Gości. Serdecznie witamy Panią Sekretarz- Bożenę Jaskólską wybraną w wyniku 

konkursu na stanowisko Sekretarza. Gratulujemy i życzymy miłej współpracy.  Stwierdzam, iż 

zgodnie  z listą obecności w obradach sesji uczestniczy 14 radnych radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady wynoszącego 14 radnych stanowi  quorum pozwalające  do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Państwo Radni otrzymali porządek obrad wraz z 

zawiadomieniem na dzisiejszą sesję. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do porządku obrad? 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- proszę Pan Wójt zgłasza uwagi do porządku obrad: 

Przewodniczący Rady 

Rada Gminy Rzekuń 

 

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 III zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń zwołanej 

na dzień 30 grudnia 2014 r. następujące punkty: 

 

1. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 

2014-2023, 

2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok, 

3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy, 

 

Proponuję je wprowadzić kolejno jako punkty: 5, 6, 7. 

 



Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego 

wniosku do porządku obrad dzisiejszej sesji; 

 

kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem odczytanego wniosku do porządku obrad proszony jest 

o podniesienie ręki- 14, 

kto jest przeciw  0, 

kto wstrzymał się od głosowania 0 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż wniosek zgłoszony przez Pana Wójta 

do porządku obrad dzisiejszej sesji został przyjęty  w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 

14  głosami za. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Przedstawił Państwu porządek obrad dzisiejszej 

sesji po naniesionych poprawkach: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy, 

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

4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, 

5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 

2014-20123, 

6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok, 

7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy, 

8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznej składki członkowskiej Gminy Rzekuń w 

Stowarzyszeniu "Związek Kurpiów", 

9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw, 

10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy 

Rzekuń na 2015 rok, 

11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 

2015 rok, 

12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Rzekuń na lata 2015-2024, 

13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2015 rok, 

14. interpelacje, wnioski radnych i sołtysów, 

15. odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych i sołtysów, 

16. wolne wnioski i informacje, 

17. zakończenie obrad. 



 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego 

porządku obrad dzisiejszej sesji; 

 

kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad proszony jest o 

podniesienie ręki- 14, 

kto jest przeciw  0, 

kto wstrzymał się od głosowania  0 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż porządek obrad dzisiejszej sesji został 

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

 

Do punktu 2. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- kolejny 2. punkt porządku obrad to przyjęcie 

protokołu Nr 2/2014 z sesji Rady Gminy Rzekuń odbytej  w dniu  12 grudnia 2014 r. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Protokół były dostępne do wglądu, zgodnie z 

informacją zawartą w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do protokołu? 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 

poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 grudnia 2014 r.: 

 

 Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu  2/2014 sesji Rady Gminy Rzekuń  

proszony jest  o podniesienie ręki  - 14 radnych, 

 Kto jest przeciw  - 0 radnych, 

 Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych, 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż protokół Nr 2/2014 został przyjęty w 

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

 

Do punktu 3. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- kolejny 4. punkt porządku obrad to informacja z 

działalności Wójta Gminy między sesjami. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił  Pana Stanisława Godzinę o przedłożenie 



informacji z działalności Wójta Gminy Rzekuń  w okresie między sesjami. 

 

Pan Stanisław Godzina- Wójt gminy Rzekuń- Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pan 

Przewodniczący przywitał Panią Sekretarz, pozwolę sobie przyłączyć się do powitań. Serdecznie 

gratulujemy, zapraszam Panią Bożenę Jaskólską, aby zajęła miejsce przeznaczone dla Sekretarza. 

 

W okresie między sesjami tj. Od dnia 12 grudnia do 30 grudnia miałem przyjemność uczestniczyć w 

organizowanych spotkaniach wigilijnych: 

SP Drwęcz, Mustang, Związek Kurpiów, ZS Ołdaki, SP Dzbenin, SP Borawe, SP Laskowiec, 

Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe, 

 

16 grudnia- spotkanie z przedstawicielami BS ostrów Mazowiecka, 29 grudnia podpisanie umowy; 

 

19 grudnia- spotkanie w sprawie przepompowni; 

 

20 grudnia- Zakończono jeden z najważniejszych dla odbiorców końcowych projektu "Internet dla 

mieszkańców gminy Rzekuń" etap - dostawa komputerów przenośnych. Wykonawca dostarczył 

sprzęt do wszystkich jednostek Gminy i do 145 beneficjentów końcowych. 

 

22 grudnia- podpisanie umowy na odbiór azbestu. "Transport i utylizacja zdemontowanych 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzekuń" została dofinansowana przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 42 

747,00 zł. 

24 grudnia- Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie przekazało na rachunek bankowy gminy 

Rzekuń kwotę 300.000,00 zł. 

Przekazane środki dotyczą rozliczonej drugiej transzy dotacji o łącznej wartości 615 900,00 zł  ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z dofinansowaniem zadania 

inwestycyjnego w ramach "Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej" pod nazwą 

"Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy 

Szkole Podstawowej w Laskowcu". 

 

29 grudnia- podpisanie aktu notarialnego, wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. 



 

Chciałbym jeszcze powiedzieć o kilku kwestiach. A mianowicie, jesteśmy na progu wyborów 

sołeckich. Pani Emilia Bloch ustala z Państwem daty zebrań sołeckich. Powinny one się zakończyć 

do 10 lutego, przed płatnością I raty podatku. 

 

Kwestia pętli autobusowej w Ławach, należałoby przeznaczyć grunt pod aby autobus mógł tam 

spokojnie zawracać. 

Kolejną kwestią jest podpisanie umowy na prowadzenie rachunku gminy z Bankiem Spółdzielczym 

w Ostrowi Mazowieckiej. Umowa została podpisana na trzy lata. 

 

Chciałbym również złożyć serdecznie podziękowania pracownikom Urzędu. Pani Skarbnik Monice 

Michalskiej, Pani Agnieszce Chełstowskiej- Wierzba, Panu Tomaszowi Tymińskiemu- z wydziału 

inwestycji. To była trudna kadencja, bardzo wymagająca i obfitująca w wiele inwestycji. Mam 

świadomość, że bez fachowego zaplecza nie poradzilibyśmy sobie. Dziękuję Państwu bardzo 

serdecznie. 

 

Karta Dużej Rodziny- DANE STATYSTYCZNE. Zostało wydanych 159 Kart dla 83 rodzin. 

Rodziny korzystają z parku wodnego Aquarium, Ostrołęckiego Centrum Kultury. 

 

Dziękuję bardzo. 

 

Do punktu 4. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2015 rok 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Panią Bogumiłę Dzwonkowską - 

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Komisja 

nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Jerzego Konopkę - 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie. Komisja nie 



wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Janusza Kubła - Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o 

zabieranie głosu w tym punkcie. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok: 

 

 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, 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok została 

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

 

Do punktu 5. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił pana Wójta o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

W imieniu pana Wójta uchwała została przedstawiona przez Panią Skarbnik Monikę Teresę 

Michalską. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do projektu uchwały? 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił 



Państwa radnych o zabieranie głosu. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023. 

 

 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, 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie zmian w 

wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023, została podjęta w głosowaniu jawnym, w 

obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

 

 

Do punktu 6. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił pana Wójta o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  otworzył dyskusję w tym punkcie. Proszę o 

zabieranie głosu w tym punkcie. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie  przyjęcie  uchwały w 

sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok 

 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, 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy Rzekuń na 2014 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14. radnych, 14 

głosami za. 



 

Do punktu 7. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy. Jest to projekt uchwały 

wprowadzony pod obrady dzisiejszej sesji dzięki wnioskowi zgłoszonemu przez Pana Wójta. 

Mieszkańcy chcą się zameldować, dlatego konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o 

zabieranie głosu w tym punkcie. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie  przyjęcie  uchwały w 

sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy 

 

 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, 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Ławy została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 

głosami za. 

Do punktu 8. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie rocznej składki członkowskiej Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu 

"Związek Kurpiów" 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Panią Bogumiłę Dzwonkowską - 

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Komisja 

nie wniosła uwag do projektu uchwały. 



 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Jerzego Konopkę - 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie. Komisja nie 

wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Janusza Kubła - Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o 

zabieranie głosu w tym punkcie. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

rocznej składki członkowskiej Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu "Związek Kurpiów": 

 

 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, 

 

 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie rocznej składki 

członkowskiej Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu "Związek Kurpiów" została podjęta w głosowaniu 

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

 

Do punktu 9. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie  przeprowadzenia wyborów do organów sołectw 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Panią Bogumiłę Dzwonkowską - 

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Komisja 

nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 



Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Jerzego Konopkę - 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie. Komisja nie 

wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Janusza Kubła - Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o 

zabieranie głosu w tym punkcie. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przeprowadzenia wyborów do organów sołectw: 

 

 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, 

 

 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie przeprowadzenia 

wyborów do organów sołectw została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 

głosami za. 

 

Do punktu 10. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2015 rok. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Panią Bogumiłę Dzwonkowską - 

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Komisja 

nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Jerzego Konopkę - 



Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie. Komisja nie 

wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Janusza Kubła - Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o 

zabieranie głosu w tym punkcie. 

 

Do obrad III zwyczajnej sesji dołączył pan Zdzisław Majewski, stan Rady Gminy obradującej wynosi 

15 Radnych. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2015 rok: 

 

 Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki  - 13 

radnych, 

 Kto jest przeciw  - 0 radnych, 

 Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych, 

 

 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2015 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, w 

obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się- Pan Piotr Suchta. 

 

Pan Zdzisław Majewski po złożeniu podpisu na liście będzie mógł uczestniczyć w głosowaniu. 

 

Do punktu 11. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2015 rok, 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Panią Bogumiłę Dzwonkowską - 



Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Komisja 

nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Jerzego Konopkę - 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie. Komisja nie 

wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Janusza Kubła - Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o 

zabieranie głosu w tym punkcie. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2015 rok: 

 

 Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki  -15 

radnych, 

 Kto jest przeciw  - 0 radnych, 

 Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych, 

 

 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy Rzekuń na 2015 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 

radnych, 15 głosami za. 

 

Do punktu 12. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rzekuń na lata 2015-

2024 

 



Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Panią Bogumiłę Dzwonkowską - 

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Komisja 

nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Jerzego Konopkę - 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie. Komisja nie 

wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Janusza Kubła - Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Pan Wójt zgłasza AUTOPOPRAWKĘ DO projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2015- 2024 I DO projektu 

uchwały w sprawie UCHWALENIA UCHWAŁY  BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK. 

 

Pan Wójt odczytuje Autopoprawkę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo: 

Wójt Gminy Rzekuń wnosi Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 

rok 2015 oaz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023: 

1. Zwiększa się wydatki w dz. 900 -  gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 

gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na 

zabezpieczenie środków na przebudowę przepompowni ścieków na skrzyżowaniu ul. 

Ostrowskiej i Mazowieckiej w Rzekuniu 80 000,00 zł 

2. Zwiększa się wydatki w dz. 750 administracja publiczna rozdz. 75095 - pozostała działalność § 

4430 -różne opłaty i składki w kwocie 1.000 zł tytułem zwiększenia składki dla Związku 

Kurpiów, 

3. Zwiększa się wydatki w dz. 750 administracja publiczna rozdz. 75095 - pozostała działalność § 

4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 35.000 zł tytułem zabezpieczenia środków na 

organizację imprezy gminnej „Powitanie lata" 

4. Zwiększa się wydatki w dz. 750 administracja publiczna rozdz. 75095 - pozostała działalność § 

4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł tytułem zabezpieczenia środków na 

nagrody w turniejach sportowych organizowanych na terenie Gminy Rzekuń, 

5. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie" zmienia się okres 



realizacji na lata 2012-2020 z finansowaniem 2015 roku - 200.000 zł, 2018 roku - 1.500.000 zł, 

2019 roku - 1.500.000 zł, 2020 roku - 1.500.000 zł, 

6. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu" zmienia się okres realizacji na 

2012-2019 z tego w 2015 roku -10.000 zł w 2019 roku - 10.000 zł. 

7. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie" zmienia się okres realizacji na lata 

2012-2020 z finansowaniem 2015 roku - 130.000 zł, 2018 roku - 1.500.000 zł, 2019 roku - 

1.500.000 zł, 2020 roku - 1.500.000 zł, 

8. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Go workach" zmienia się okres realizacji na 

2012-2019 z tego w 2015 roku -10.000 zł w 2019 roku - 940.000 zł. 

9. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach" zmienia się okres realizacji na 2013-

2017 z tego w 2015 roku -10.000 zł w 2017 roku - 300.000 zł. 

10. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach" zmienia się rozdysponowanie 

środków z tego w 2015 roku -200.000 zł w 2016 roku - 250.000 zł w 2017 roku-250.000 zł, 

11. Zadanie pn. „Przebudowa ul. Armii Krajowej i dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z 

uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej" rozdziela się na zadanie pn. „Przebudowa 

dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej" z latami 

finansowania 2014-2016 w tym w 2015 roku - 15.000 zł w 2016 roku - 400.000 zł, oraz zadanie 

pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy 

kościele i przebudowę ul. Armii Krajowej" z latami finansowania 2014-2016 w tym 2015 roku - 

100.000 zł w 2016 roku - 800.000 zł. 

12. Na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 317/2 i 221 w msc. Przytuły Stare" 

zmienia się rozdysponowanie środków z tego w 2015 roku -350.000 zł w 2017 roku - 550.000 zł 

w 2018 roku - 350.000 zł, 

13. Na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare" 

zmienia się rozdysponowanie środków z tego w 2016 roku - 788.850 zł, 

14. Na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 618/1 i 618/5 w msc. Ławach" 

zmienia się okres realizacji na lata 2014-2017 z finansowaniem 2017 roku - 299.000 zł, 

15. Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa drogi nr 427 w Czarnowcu Kolonia z okresem 

realizacji 2015-2016 w kwocie 160.000 zł w tym 2015 rok - 10.000 zł, 2016 rok - 150.000 zł, 

16. Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z 

uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej z okresem realizacji 2015-2017 w kwocie 

300.000 zł w tym 2015 rok - 15.000 zł, 2017 rok - 285.000 zł, 

17. Wprowadza się zadanie pn.:Przebudowa ul. Sosnowej i drogi ozn. nr ewid. 358 w Susku 

Nowym z okresem realizacji 2015-2017 w kwocie 160.000 zł w tym 2015 rok - 10.000 zł, 2017 

rok - 150.000 zł. 



18. Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa ul. Wierzbowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i 

Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej z okresem 

realizacji 2015-2017 w kwocie 830.000 zł w tym 2015 rok - 30,000 zł, 2017 rok - 800.000 zł, 

19. Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach - ul. Słonecznej, 

Gwiezdnej, Księżycowej i Deszczowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej z 

okresem realizacji 2015-2017 w kwocie 520.000 zł w tym 2015 rok - 20.000 zł, 2017 rok-

500.000zł. 

20. Wprowadza się zadanie pn.: Remont ul. Miłej i Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z 

uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej z okresem realizacji 2015-2018 w kwocie 

515.000 zł w tym 2015 rok - 15.000 zł, 2018 rok – 500.000zł. 

21. Wprowadza się zadanie pn.: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Bora we z 

okresem realizacji 2015 w kwocie 200.000 zł w tym 90.000 zł dotacja 

22.Wprowadza się zadanie pn.:Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w 

Borawem z okresem realizacji 2015-2018 w kwocie 157.000 zł w tym 2015 rok - 7.000 zł,rok - 

150.000zł 

23.Wprowadza się zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w 

Drwęczy z okresem realizacji 2015-2018 w kwocie 157.000 zł w tym 2015 rok - 7.000 zł, rok- 

150.000zł. 

24. Wprowadza się zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w 

Laskowcu z okresem realizacji 2015-2018 w kwocie 157.000 zł w tym 2015 rok - 7.000 zł, 2018 rok 

- 150.000zł. 

25. Na zadaniu pn.: „Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń" mienia się 

okres realizacji na 2014-2015 z tego w 2015 roku -1.600.000 zł, 

26. Wprowadza się zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ołdakach 

z okresem realizacji 2015-2018 w kwocie 157.000 zł w tym 2015 rok - 7.000 zł, 2018 rok - 

150.000zŁ 

27. Zmienia się nazwę zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska 

wielofunkcyjnego w Susku Nowym na Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym oraz 

zmienia się finansowanie na lata 2015-2018 w tym w 2015 roku 7.000 zł w 2018 roku 150.000 zł. 

28. Wprowadza się zadanie pn.: Budowa siłowni napowietrznej w Czarnowcu z okresem realizacji 

2015 w kwocie 34.000 zł, 

29.Wprowadza się zadanie pn.: Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach z 



okresem realizacji 2015-2016 w kwocie 40.000 zł w tym 2015 rok - 30.000 zł, rok – l0.000,00 zł. 

30. Wprowadza się zadanie pn.: Zagospodarowanie i oświetlenie placu gminnego w Teodorowie z 

okresem realizacji 2015-2017 w kwocie 66.000 zł w tym 2015 rok - 16.000 zł, 2017 rok - 50.000zł. 

31. Wprowadza się zadanie pn.: Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Wschodniej osiedle Leśniewo z 

okresem realizacji 2016-2020 w kwocie 270.000 zł w tym 2016 rok - 20.000 zł, rok - 50.000 zł, 2020 

rok - 200.000zł. 

32. Wprowadza się zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem z okresem realizacji 

2016-2017 w kwocie 110.000 zł w tym 2016 rok - 100.000 zł, 2017 rok - 10.000 zł, 

33. Na zadaniu pn.: „Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą 

techniczną przy Szkole Podstawowej w Laskowcu" zmienia się źródła finansowania ze środków 

własnych 584.100 zł z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 115.900 zł. 

34. Na zadaniu pn. Przebudowa ul. Radosnej i ul. Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem 

brakującej infrastruktury technicznej zmienia się lata realizacji na 2014-2017 z tego w 2017 roku - 

100.000 zł. 

35. Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej 

infrastruktury technicznej z okresem realizacji 2016-2018 w kwocie 260.000 zł w tym 2016 rok - 

10.000 zł, 2018 rok - 250.000 zł, 

36. Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej 

infrastruktury technicznej z okresem realizacji 2016-2019 w kwocie 115.000 zł w tym 2016 rok - 

15.000 zł, 2019 rok - 100.000 zł, 

37. Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa drogi nr 662, 662/1 w msc. Rzekuń i Ławy z okresem 

realizacji 2017-2018 w kwocie 150.000 zł w tym 2017 rok - 1.000 zł, 2018 rok - 149.000 zł, 

38. Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa ul. Jesionowej w Czarnowcu z uzupełnieniem 

brakującej infrastruktury technicznej z okresem realizacji 2018-2020 w kwocie 200.000 zł w tym 

2018 rok - 10.000 zł, 2020 rok - 190.000zł. 

39. Wprowadza się zadanie pn.: Remont drogi gm. ozn. nr ew. 178 w Przytułach Nowych z okresem 

realizacji 2016-2017 w kwocie 200.000 zł w tym 2016 rok - 10.000 zł, 2017 rok - 190.000zł. 

40. Wprowadza się zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. 1351 w Borawem z 

okresem realizacji 2016-2017 w kwocie 160.000 zł w tym 2016 rok - 10.000 zł, 2017 rok - 150.000zł. 

41. Wprowadza się zadanie pn.: Remont ul Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej 

infrastruktury technicznej z okresem realizacji 2016-2019 w kwocie 200.000 zł w tym 2016 rok - 

15.000 zł, 2019 rok - 185.000zł. 

42. Wprowadza się zadanie pn. Budowa zjazdów z ulic w Rzekuniu z okresem realizacji w latach 

2017-2018 z tego w 2017 roku - 100.000 zł, w 2018 roku - 10.000 zł, 

43. Wprowadza się zadanie pn.: Remont budynku OSP Borawem z okresem realizacji 2016- 2018 w 



kwocie 110.000 zł w tym 2016 rok - 10.000 zł, 2018 rok – 100.000,00zł. 

44. Wprowadza się zadanie pn.: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dzbenin z 

okresem realizacji 2016-2017 w kwocie 101.000 zł w tym 2016 rok - 1.000 zł, 2017 rok – 100.000,00 

zł. 

45. Wprowadza się zadanie pn.: Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekuń z okresem 

realizacji 2016-2017 w kwocie 21.000 zł w tym 2016 rok - 20.000 zł, 2017 rok - 1.000zł. 

46. Wprowadza się zadanie pn.: Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla z okresem realizacji 

2016-2017 w kwocie 35.000 zł w tym 2016 rok - 5.000 zł, 2017 rok - 30.000zł. 

47. Wprowadza się zadanie pn.: Budowa placu zabaw na os. Leśniewo w msc. Nowa Wieś 

Wschodnia z okresem realizacji 2016-2017 w kwocie 35.000 zł w tym 2016 rok - 5.000 zł, 2017 rok-

30.000zł. 

48. Wprowadza się zadanie pn.: Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi 

Wschodniej z okresem realizacji 2016-2017 w kwocie 22.000 zł w tym 2016 rok - 2.000 zł, 2017 

rok-20.000zł. 

49. Wprowadza się zadanie pn.: Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Daniszewie z 

okresem realizacji 2017-2018 w kwocie 60.000 zł w tym 2017 rok - 10.000 zł, 2017 rok-50.000zł. 

50. Wprowadza się zadanie pn.: Budowa siłowni napowietrznej w Laskowcu z okresem realizacja 

2016-2017 w kwocie 35.000 zł, w tym 2016 rok - 2.000 zł, 2017 rok - 33.000zł. 

51. Na zadaniu pn. Budowa gminnego ośrodka kultury w Rzekuniu zmienia się lata realizacji na 

2014-2018 z tego w 2015 roku -60.000 zł w 2018 roku - 10.000 zł. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o 

zabieranie głosu w tym punkcie. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie  Autopoprawkę Zgłoszoną 

przez Pana Wójta do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2015-2024 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 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, 

 

Pan Radny Stanisław Dmochowski wyszedł, nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż Autopoprawka  zgłoszona przez 



Pana Wójta do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2015-2024 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2015 r. 

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

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 wraz z przegłosowaną Autopoprawką. 

 

 Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z przegłosowana Autopoprawką 

proszony jest  o podniesienie ręki  - 14 radnych, 

 Kto jest przeciw  - 0 radnych, 

 Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych, 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 wraz z przegłosowaną Autopoprawką, 

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

 

Do punktu 13. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2015 rok 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Panią Bogumiłę Dzwonkowską - 

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie wniosku Komisji w tej sprawie. 

 

Komisja 

Budżetu i Oświaty 

Pan Edward Gryczka 

Przewodniczący Rady 

Gminy Rzekuń 

 

Wniosek 

 

 Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu w dniu 29.12.2014 r. zapoznali się  z projektem  

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2015 rok. 

Wnioskują, aby wprowadzić do budżetu gminy Rzekuń na 2015 rok zadanie pod nazwą: 

 

" Zakup autobusu szkolnego dla Zakładu Obsługi Gminy" 

 



Środki przeznaczone na sfinansowanie tego zadania w wysokości 120.000,00 zł będą pochodziły z: 

 

Dział 921- kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Wydatki 

Rozdział 92116- Biblioteki, 

Paragraf 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- kwota 

100.000,00 zł 

 

oraz 

 

Dział 852- Pomoc Społeczna, Wydatki 

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej 

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników- kwota 16.500,00 zł 

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 2.841,00 zł 

§ 4120- składki na Fundusz Pracy- kwota 659,00 zł 

 

wyniki głosowania: 

"za"- 4 członków, 

"przeciw"- 0 członków, 

"wstrzymało się"- 0 członków 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Oświaty 

             Bogumiła Dzwonkowska 

 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Jerzego Konopkę - 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie. Komisja nie 

wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Pana Janusza Kubła - Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do uchwały. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Proszę o 

zabieranie głosu w tym punkcie. 



 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu 

i Oświaty do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2015 rok. 

- Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku proszony jest  o podniesienie ręki  - 13 

radnych, 

- Kto jest przeciw  - 0 radnych, 

    - Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych, 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż wniosek zgłoszony przez Komisję 

Budżetu i Oświaty do projektu uchwały  w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2015 rok 

został przyjęty w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy 1 

wstrzymującym się. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z przegłosowanym wnioskiem zgłoszonym przez 

Komisję  Budżetu i Oświaty oraz przegłosowana Autopoprawką: 

 

- 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, 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie uchwalenia 

uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z przegłosowanym wnioskiem zgłoszonym przez Komisję  

Budżetu i Oświaty oraz przegłosowaną Autopoprawką została podjęta w głosowaniu jawnym, w 

obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

 

 

Do punktu 14. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Punkt 14. porządku obrad to interpelacje i wnioski 

Państwa Radnych i Sołtysów. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie. Nie 

było chętnych do zabierania głosu w tym punkcie. 

 

 

Do punktu 15. 

 



Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Punkt 15. porządku obrad to odpowiedzi na pytania, 

które padły w poprzednim punkcie. Wobec braku pytań, punkt ten uważam za bezprzedmiotowy. 

 

Do punktu 16. 

 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Punkt 16. porządku obrad to wolne wnioski i 

informacje. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie 

porządku obrad. 

 

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- dziękuję Wysokiej Radzie za uchwalenie budżetu na 2015 

rok, jesteśmy na początku programowania. Będzie stwarzać dokument aglomeracji kanalizacji, to jest 

potrzebne, aby składać wniosek o dofinansowanie. 

 

 

Do punktu 17. 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Punkt 17. porządku obrad to zakończenie obrad. 

 

 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Zamykam obrady III zwyczajnej sesji Rady 

Gminy Rzekuń. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- podziękował Wysokiej Radzie za uczestniczenie w 

obradach, a wszystkim pozostałym Państwu za obecność i uwagę. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Emilia Bloch                                                                               Przewodniczący Rady 

Inspektor                                                                                         Edward Gryczka 

 

 

 


