
Protokół nr V/2015

z V sesji Rady Gminy Rzekuń

odbytej w dniu 30 marca 2015 r.

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

zaproszonych Gości.  Stwierdzam, iż zgodnie  z listą obecności w obradach sesji uczestniczy 15

radnych radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 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 składa wniosek.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- proszę o odczytanie wniosku:

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy:

Rada Gminy Rzekuń

„Wniosek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku ( t j. Dz. U.  z 2013 r.

poz. 594 ) 

wnioskuję,  aby  wprowadzić  do   porządku  obrad  V  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  Rzekuń

następujący projekt uchwały:

1. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 

proponuję go jako punkt 5.”
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Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego

wniosku Pana Wójta do porządku obrad dzisiejszej sesji;

kto z  Państwa Radnych jest  za przyjęciem odczytanego wniosku do porządku obrad
proszony jest o podniesienie ręki- 15,
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 15

radnych, 15  głosami za.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Przedstawił  porządek  obrad  sesji  po

naniesionych poprawkach:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

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

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

4.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w

postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych  w

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń,

5.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

6.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie

gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na

lata 2015-2024,

8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,

9.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”,

10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rzekuń    i

Ławy, 

12. rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2014

rok,

13. rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok,

14. rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za
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2014 rok,

15. rozpatrzenie  sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP

z terenu gminy za 2014 rok,

16. rozpatrzenie  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2014 roku,

17. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zaplanowanych zadań przez Komendę Miejską

Policji w Ostrołęce w 2014 r.

18. interpelacje, wnioski radnych i sołtysów,

19. odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych i sołtysów,

20. wolne wnioski i informacje,

21. zakończenie obrad.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad

dzisiejszej sesji wraz z przegłosowanym wnioskiem

kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad proszony jest o
podniesienie ręki- 15,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0

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

wraz  z  przegłosowanym  wnioskiem  został  przyjęty   w  głosowaniu  jawnym,  w  obecności  15

radnych, 15  głosami za.

Do punktu 2.

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

protokołu Nr 4/2015 z sesji Rady Gminy Rzekuń odbytej  w dniu   10 lutego 2015 r. 

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Protokół  był  dostępny  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:

Protokół nr V/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30.03.2015 r.



– Kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem protokołu  IV/2015 sesji  Rady Gminy Rzekuń
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 protokół Nr IV/2015 został przyjęty

w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za.

W tym  miejscu  nastąpiło  podziękowanie  dla  Pani  Hanny  Napiórkowskiej-  Dyrektora  Zakładu

Obsługi Gminy w Rzekuniu. Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady złożyli życzenia oraz wręczyli

kwiaty dla  Pani  Dyrektor.  Do  życzeń  przyłączyli  się  dyrektorzy  szkół,  przedszkola,  biblioteki.

Wykonano pamiątkowe fotografie.

Następnie  podziękowano  ustępującym  Sołtysom.  Wręczono  im  pamiątkowe  dyplomy  oraz

wykonano fotogafie.

Do punktu 3.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Kolejny 3. 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- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.

Rozliczona dotacja na zakup i montaż tablicy informacyjno-turystycznej 

W wyniku weryfikacji wniosku o płatność ostateczną zadania:

"Zakup i montaż tablicy informacyjno-turystycznej obszaru Gminy Rzekuń" w ramach działania

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego PROW na lata

2007-2013 z dniem 24 lutego 2015r. zostało przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego  w  Warszawie,  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  zlecenie

płatności na kwotę 6.320,00 zł. dla gminy Rzekuń.

Dotacja unijna na ,,Budowę siłowni zewnętrznej-miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w msc.
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Borawe"

Wójt  gminy  Rzekuń  Stanisław  Godzina  podpisał  umowę  z  Samorządem  Województwa

Mazowieckiego na dofinansowanie "Budowy siłowni zewnętrznej- miejsce rekreacji i aktywnego

wypoczynku w miejscowości Borawe " ze środków Unii Europejskiej  (Europejskiego Funduszu

Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich-  EFRROW)  w  ramach  Programu  Osi  4

"LEADER", działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 dla

operacji,  które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ,,Odnowy i rozwoju wsi".

Wartość inwestycji to około 47.000,00 zł z czego 27.492,00 zł to dotacja unijna.

26 lutego- rozstrzygnięcie przetargu na budowę przedszkola samorządowego, firma KAM-BUD;

10 marca- spotkanie z firmą WALD-GLOB w sprawie budowy sali gimnastycznej w Laskowcu;

16 marca- spotkanie z prezesem OPWiK;

20 marca- Dzień Kultury Kurpiowskiej w SP w Laskowcu;

23 marca- podpisanie umowy na budowę placu zabaw przy przedszkolu w Rzekuniu;

24 marca- rozprawa w sądzie;

26 marca- podpisanie umowy na siłownię napowietrzną w Borawem. Spotkanie w GDDKiA w
Warszawie- droga w Laskowcu;

27 marca- konkurs w SP w Rzekuniu „Las bliżej nas”

29 marca- obecność podczas uroczystości w Łysych „Palma Kurpiowska”

30 marca- spotkanie w Starostwie

Do punktu 4.

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

projektu  uchwały  w  sprawie   ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów  w  postępowaniu

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rzekuń

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.
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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  projekt  uchwały  w

sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych

przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Rzekuń

– 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  ustalenia

kryteriów wraz  z  liczbą  punktów w postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli  i

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń została

podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 5.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- odczytał projekt uchwały.

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

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

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  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  - 15
radnych,

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

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

do kategorii dróg gminnych została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15

głosami za. 

Do punktu 6.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy

środków stanowiących fundusz sołecki,

Proszę Pana Janusza Kubła - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i

Ochrony Środowiska o przedstawienie Wniosku  Komisji w tej sprawie.

Rzekuń dn., 26.03.2015 r.

Wniosek
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Członkowie Komisji  na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r.  zapoznali  się z projektem

uchwały w sprawie  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących

fundusz sołecki.

Wnioskują, aby 

§ 1 otrzymał brzmienie:

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W pozostałym zakresie wydają pozytywną opinię.
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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  Wniosek Komisji

Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  do  projektu  uchwały  w  sprawie

rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

– Kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem wniosku  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 Wniosek do projektu uchwały w

sprawie  rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  środków  stanowiących  fundusz

sołecki,  został przyjęty w głosowaniu jawnym, w obecności 15. radnych, 15 głosami za. 

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Poddał   pod  głosowanie  projekt  uchwały  w

sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

wraz z przegłosowanym wnioskiem,

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem uchwały  wraz  z  przegłosowanym  wnioskiem
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 rozstrzygnięcia
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o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  środków  stanowiących  fundusz  sołecki  wraz  z

przegłosowanym wnioskiem,  została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych,

15 głosami za. 

Do punktu 7.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej 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 Wójt zgłosił AUTOPOPRAWKĘ DO zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej I DO

ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2015 R. 

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

Wójt Gminy Rzekuń wnosi autopoprawkę do projektu uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej oraz zmian w budżecie Gminy na 2015 rok:

1)Zwiększa się dochody w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85295 - pozostała działalność, §

2010 -  dotacje  celowe otrzymane z  budżetu  państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie
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1.236 zł, tytułem pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania

osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego jednocześnie zwiększa się wydatki § 3110

-świadczenia społeczne - 1.200 zł, § 4210 — zakup materiałów i wyposażenia - 36 zł,

2)Zwiększa się dochody w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85295 - pozostała działalność, §

2010 -  dotacje  celowe otrzymane z  budżetu  państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie

1.678  zł, tytułem  realizacji  zadań  związanych  z  przyznaniem  karty  dużej  rodziny  §  4010  -

wynagrodzenia osobowe - 1380 zł, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 260 zł, § 4120 -

składki na Fundusz Pracy -36 zł,

3)Zwiększa się dochody w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75075 - promocja jednostek

samorządu  terytorialnego  §  6300  -  dotacja  celowa  otrzymana  z  tytułu  pomocy  finansowej

udzielanej  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych  zadań

inwestycyjnych  i  zakupów  inwestycyjnych  - 6.320  zł tytułem  refundacji  części  środków

poniesionych na wykonanie tablicy informacyjnej,

4)Zwiększa się dochody w dz. 926 - kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - pozostała działalność,

§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu  terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych  zadań  inwestycyjnych  i  zakupów

inwestycyjnych  - 27.492  zł tytułem  refundacji  części  środków  poniesionych  na  zadanie  pn.

„Budowa siłowni zewnętrznej - miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w msc. Borawe",

5) Zwiększa się wydatki w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75022 - rady gmin (miast i

miast na prawach powiatu), § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000 zł,

Zwiększenie to zgodnie z decyzją Rady, taka decyzja zapadłą na posiedzeniu komisji aby zakupić

tablety dla radnych i sołysów.

6) Zwiększa się wydatki w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75095 - pozostała

działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000 zł tytułem zakupu 

materiałów do wykonania tablic informacyjnych dla sołectw. 

W tym miejscu Pan Wójt dodał, że tablice wykonywane będą przez Zakład Obsługi Gminy w 

Rzekuniu, zapewnimy materiały odpowiednie. Po rozeznaniu cenowym kazało się, że koszt zakupu 

1tablicy to nawet 1.000,00 zł. Przy zaangażowaniu Zakładu koszt spadnie do 300-400 zł za sztukę. 

Państwo Sołtysi zgłosili chęć otrzymania 27 tablic.

7) Zwiększa się wydatki w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75095 - pozostała działalność,

§  4610 -  koszty  postępowania  sądowego  i  prokuratorskiego  w  kwocie 4.000  zł  tytułem

zabezpieczenia środków na koszty postępowania komornika,
8) Zwiększa się wydatki w dz. 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395
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- pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych - 12.000,00 zł tytułem zabezpieczenia

środków na inspektora nadzoru dla projektu Internet dla mieszkańców Gminy Rzekuń,

Dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Otworzył dyskusję w tym punkcie.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Poddał  pod głosowanie  Autopoprawkę zgłoszoną

przez Pana Wójta (do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-

2024 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  -
15 radnych,

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

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

Pana Wójta do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024

oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 r. została przyjęta w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-Poddał   pod  głosowanie  projekt  uchwały  w

sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie  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  - 15 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 2015-2024 wraz z przegłosowana Autopoprawką, została

podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 8.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jest
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rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie   zmian w budżecie 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  przyjęcie   uchwały w

sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok wraz z przegłosowaną Autopoprawką.

– 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  zmian  w

budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok  została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15

radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 9.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie    przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami
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bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”

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 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Rzekuń” 

– 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   przyjęcia

„Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na

terenie Gminy Rzekuń”  została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15

głosami za. 

Protokół nr V/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30.03.2015 r.



Do punktu 10.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

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  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej

Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

– 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 utworzenia

odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na

dzień  10 maja  2015 r. została  podjęta  w głosowaniu jawnym, w obecności  15 radnych,  15
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głosami za. 

Do punktu 11.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie   nadania nazw ulic w miejscowości Rzekuń    i Ławy

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 nadania nazw ulic w miejscowości Rzekuń    i Ławy

– 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 nadania nazw

ulic w miejscowości  Rzekuń i  Ławy została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności  15

radnych, 15 głosami za. 
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Do punktu 12.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie   sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2014 rok

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

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

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie   informacji   Komisji  w  tej  sprawie.

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie informacji

Komisji w tej sprawie.`Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

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 Sprawozdania

z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2014 rok

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Sprawozdania 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  Sprawozdanie z  działalności

Zakładu Obsługi  Gminy w Rzekuniu za 2014 rok zostało przyjęte w głosowaniu jawnym, w

obecności 15 radnych, 15 głosami za. 
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Do punktu 13.

Następny punkt  porządku obrad to  rozpatrzenie  sprawozdania z  działalności  Ośrodka Pomocy

Społecznej za 2014 rok

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

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

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie   informacji   Komisji  w  tej  sprawie.

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie informacji

Komisji w tej sprawie.`Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

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 Sprawozdania  z

działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Sprawozdania 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  Sprawozdanie z  działalności

Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok  zostało przyjęte w głosowaniu jawnym, w obecności

15 radnych, 15 głosami za. 
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Do punktu 14.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2014 rok,

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

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

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie   informacji   Komisji  w  tej  sprawie.

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie informacji

Komisji w tej sprawie.`Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

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 Sprawozdania z

działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2014 rok,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Sprawozdania 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  Sprawozdanie  z  działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2014 rok,zostało przyjęte w głosowaniu jawnym, w

obecności 15 radnych, 15 głosami za. 
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Do punktu 15.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie  sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP  z terenu

gminy za 2014 rok

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

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

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie   informacji   Komisji  w  tej  sprawie.

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie informacji

Komisji w tej sprawie.`Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

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 Sprawozdania

z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP  z terenu gminy za 2014 rok

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Sprawozdania 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 Sprawozdanie   z pracy Zarządu

Oddziału  Gminnego  OSP i  jednostek  OSP  z  terenu  gminy  za  2014  rok  zostało  przyjęte  w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 
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Do punktu 16.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  jes

rozpatrzenie   sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2014 roku

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

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

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie   informacji   Komisji  w  tej  sprawie.

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie informacji

Komisji w tej sprawie.`Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

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 Sprawozdania z

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Rzekuń w 2014 roku 

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Sprawozdania proszony jest  o podniesienie ręki  -
15 radnych,

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

Stwierdzam,  iż  Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych  w  Gminie  Rzekuń  w  2014  roku  zostało  przyjęte  w  głosowaniu
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jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 17.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obrad  to

rozpatrzenie  sprawozdania z  realizacji  zaplanowanych zadań przez Komendę Miejską Policji  w

Ostrołęce w 2014 r.

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

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

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie   informacji   Komisji  w  tej  sprawie.

Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie informacji

Komisji w tej sprawie.`Komisja nie wniosła uwag do omawianego sprawozdania.

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

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 Sprawozdania z

realizacji zaplanowanych zadań przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce w 2014 r.

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Sprawozdania 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  Sprawozdanie  z  realizacji

zaplanowanych zadań przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce w 2014 r.  zostało przyjęte w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 
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Do punktu 18.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Punkt 18. porządku obrad to interpelacje i wnioski
Państwa Radnych i Sołtysów.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Poprosił o zabranie głosu w tym punkcie.

Do punktu 19.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Punkt  19.  porządku  obrad  to  odpowiedzi  na
pytania, które padły w poprzednim punkcie.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- w poprzednim punkcie nie padły

Do punktu 20.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  Punkt  20.  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-  przedstawił  obecnym  informację,  którą  zgłaszają

operatorzy  pocztowi:  właściciele  nieruchomości  są  zobowiązani  do  umieszczenia  oddawczych

skrzynek  pocztowych,  aby  umożliwić  operatorom  dostarczanie  korespondencji,  zamontowanie

tabliczek  z  numerami  domów,  nazwami  ulic-  obowiązek  wynika  z  prawa  budowlanego,

zamieszczenie  informacji  o  groźnych  psach-  tu  nie  ma  podstawy  prawnej.  My,  jako  Urząd

przekazujemy informację, z którą zwrócił się do nas operator. Nie będziemy tego egzekwować, bo

Urząd  nie  posiada  takich  uprawnień.  Jedynie  Policja  może  wyciągać  konsekwencje  wobec

właścicieli.  Przygotujemy odpowiednią  informację i wyślemy do sołtysów. Kolejną sprawą jest

przebieg kontroli RIO- odnośnie podatków. Mieszkańcy mają obowiązek składania Informacji do

Urzędu, aby prawidłowo zostały naliczane podatki.  Niestety,  nakazy wystawiane są również na

osoby zmarłe, jeśli rodzina nie przeprowadzi postępowania spadkowego tak się dzieje. Niektórzy,

właściciele samoistni płacą podatki za grunty, które użytkują. 

Pani  Zofia  Jolanta  Mierzejewska-  Sołtys  Zabiela-  wyraziła  zdanie  odrębne  w  kwestii

wystawiania nakazów płatniczych na zmarłych, w jej mniemaniu jest to nieprawidłowa procedura.

Urząd powinien dążyć do ustalenia stanu rzeczywistego, faktycznego. 

Pan  Edward  Dulewicz-  Sołtys  Rzekunia-  wypowiedział  się  w  kwestii  zmobilizowania  do
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zadbania o swoja posesję mieszkańca Rzekunia, wpływa to źle na wizerunek gminy.

Pan Andrzej Gierwatowski- Sołtys Laskowca- odniósł się do kwestii naklejania na słupach oraz

tablicach sołeckich i na przystankach materiałów reklamowych. Trzeba zgłaszać na Policję.

Do punktu 21.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Punkt 21. porządku obrad to zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący zamknął obrady V zwyczajnej sesji Rady

Gminy Rzekuń.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  Dziękuję 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
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