
Protokół nr VI/2015

z VI sesji Rady Gminy Rzekuń

odbytej w dniu 27 maja 2015 r.

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

zaproszonych  Gości.  Witam Panią  Monikę  Teresę  Michalską-  Skarbnika  Gminy,  Panią  Bożenę

Jaskólską-  Sekretarza  Gminy.  Stwierdzam,  iż  zgodnie   z  listą  obecności  w  obradach  sesji

uczestniczy 12 radnych radnych,  co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych

stanowi  quorum pozwalające  do podejmowania prawomocnych decyzji. Sesja została zwołana na

wniosek Pana Wójta.

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? Nie było

uwag do porządku obrad. 

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

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

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

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

4.rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  upamiętnienia  XXV  rocznicy  odrodzenia

samorządu w Polsce,

5.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  międzygminnego

pomiędzy Gminą Rzekuń a Miastem Ostrołęka w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

na terenie Gminy Rzekuń,

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

lata 2015-2024,

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

8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Przytuły

Stare, Czarnowiec, Dzbenin, Ławy, Tobolice, 

9. wolne wnioski i informacje,

10. zakończenie obrad.

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

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

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

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  w  tym  miejscu  nastąpi  wręczenie  nagród

laureatom konkursu.

Wójt  –  Stanisław Godzina  oraz  Przewodniczący Rady –  Edward  Gryczka  wręczyli  dyplomy i

nagrody rzeczowe uczestnikom konkursu ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu

poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul. Armii Krajowej". Laureatką konkursu

została Pani Paulina Dobek, mieszkanka Kamianki. Nagrody otrzymali również  Pani Agnieszka

Minota i Pan Tadeusz Kowalczyk. 

Pan Stanisław Godzina- Wójt- Gmina Rzekuń podpisała umowę z parafią Rzekuń na dzierżawę

placu przy kościele na okres 20 lat. W kwestii  tzw. "Czarnej Dróżki" rozmawiałem z Prezydentem

Mista Ostrołęki. Chcielibyśmy zagospodarować tę przestrzeń z korzyścią dla naszych mieszkańców.

Do punktu 2.

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

protokołu Nr V/2015 z sesji Rady Gminy Rzekuń odbytej  w dniu 30 marca 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:

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem  protokołu   5/2015 sesji  Rady Gminy Rzekuń
proszony jest  o podniesienie ręki  - 12 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,

Protokół nr VI/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.05.2015 r.



– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Stwierdził, iż protokół Nr 5/2015 został przyjęty

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

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.

2  kwietnia  2015  r.-  ogłoszono  konkurs  na  stanowisko  Dyrektora  Zakładu  Obsługi  Gminy  w

Rzekuniu, w dniu 28 kwietnia został rozstrzygnięty. Wybrano kandydata spełniającego wszystkie

wymogi- Pana Mariana Grzegorczyka, który został zarekomendowany przez Komisję Konkursową

8  kwietnia- spotkanie  w  sprawie  drogi  Zabiele-  Łątczyn.  Dotyczyło  ono  poszerzenia  drogi.

Uczestniczyli  w  tym  spotkaniu  Państwo  Radni  oraz  Sołtysi.  Projektując  wszystkie  inwestycje

prowadzimy konsultacje.

9 kwietnia- spotkanie z Kierownikiem Generalnej Dyrerekcji Dróg Krajowych i Auostrad Oddział

Ostrołęka panem Andrzejem Skonecznym;

10 kwietnia- udział w konferencji w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie;

19 kwietnia- odbyło się spotkanie z mieszkańcami Suska Nowego w sprawie komunalizacji działki

wiejskiej ze świetlicą.

24  kwietnia- spotkanie  z  panem Danielem Węgrzynowiczem w sprawie  fotowoltaniki.  Do  15

października  2015  r.  program  musi  być  zrealizowany  i  rozliczony.  Przygotowujemy  Pogram

Funkcjonalno-Użytkowy, instalacją objęte zostaną: SUW, budynek Urzędu Gminy. Koszt projektu

ok. 800 tys. zł.

30 kwietnia- uczestnictwo w obchodach Konstytucji 3 maja w Zespole Szkół w Ołdakach oraz w

Gimnazjum w Rzekuniu; Msza św. w kościele w Rzekuniu w intencji Rady Gminy, Wójta oraz

Strażaków.

5 maja- spotkanie  z  prezesem OTBS Ostrołęka,  panem Adamem Galankiem w sprawie  Stacji

Segregacji Odpadów.

11 maja- spotkanie z prezesami OPWiK i Prezydentem Miasta Ostrołęki w sprawie zbiorowego

Protokół nr VI/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.05.2015 r.



zapatrzenia w wodę.

14 maja

- spotkanie w Olszewie Borkach;

- uroczyste otwarcie boiska przy gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;

- spotkanie z mieszkańcami Teodorowa;

18 maja- obecność na uroczystość w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce;

19 maja- spotkanie z wykonawcą rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu. Prace są

bardzo zaawansowane.  1  lipca  2015 r.  planowane jest  wykonanie  łącznika  nowego budynku z

istniejącym, natomiast na placu zabaw przy przedszkolu trwają prace kosmetyczne.

20 maja- odbył się  odbiór końcowy inwestycji  pn.  „Budowa świetlicy wiejskiej  w Nowej Wsi

Wschodniej”.  W ramach  zadania  realizowanego  w  latach  2013  –  2015 zagospodarowano  plac

gminny o powierzchni ok. 3000 m2 tj.: wybudowano budynek świetlicy o powierzchni użytkowej

ok. 148,4 m2, wykonano ogrodzenie terenu, parkingi wraz z ciągami jezdnymi. Ponadto oświetlono

teren  placu  oraz  wykonano  nasadzenia  roślinnością.  Otrzymano  70  %  do  netto  inwestycji

finansowania 

21  maja-  została  podpisana  umowa  z  Samorządem  Województwa  Mazowieckiego  na

dofinansowanie "Budowy budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej" ze środków Unii

Europejskiej  (Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich-

EFRROW)  w  ramach  Programu  Osi  3  ,,Jakość  życia  na  obszarach  wiejskich  i  różnicowanie

gospodarki wiejskiej,  działanie 313,322,323 ,,Odnowa i  rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013.

Wartość inwestycji to około 450 000,00 zł z czego około 275.000,00 zł to dotacja unijna. 

22 maja-  odbył się konkurs w Zespole Szkół w Ołdakach; oraz konkurs Języka Angielskiego w

Borawem;  w  SP w  Laskowcu  konkurs  historyczny,  natomiast  w  SP w  Dzbeninie  -  Konkurs

peotycki.

27  maja  (dziś)- spotkanie  z  panem  Aleksandrem  Wietrowem  w  sprawach  nowych  map

powodziowych dla miejscowości Dzbenin.

Dziękuję.

Do punktu 4.

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

projektu uchwały w sprawie  upamiętnienia XXV rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce
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Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  proszę  Pana  Jerzego  Konopkę  o  odczytanie

projektu uchwały. 

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  - 25  lat  to  wspaniała  rocznica.  Reforma  samorządowa  była

największym osiągnięciem. Wybory do Parlamentu odbyły się 8 czerwca 1989 r, a już 8 marca 1990

r. uchwalono ustawę o samorządzie gminnym, na podstawie tej ustawy przeprowadzono pierwsze w

pełni  demokratyczne  wybory  do  rad  gmin.  Gratuluję  wszystkim  obecnym,  zaangażowany  i

współtworzącym lokalną samorządność. Składam wszystkim tu obecnym życzenia.

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 upamiętnienia XXV rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce. Za[roponował, aby przyjąć

uchwałę przez aklamację. Oklaskami.

Gromkimi oklaskami przyjęto uchwałę.

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

XXV  rocznicy  odrodzenia  samorządu  w  Polsce została  podjęta  w  głosowaniu  jawnym,  w

obecności 15 radnych jednogłośnie.

Do punktu 5.

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

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie   zawarcia  porozumienia  międzygminnego  pomiędzy

Gminą Rzekuń a Miastem Ostrołęka w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy

Rzekuń,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- odczytał projekt uchwały.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  zapytał czy są uwagi do uchwały.
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Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  otworzył dyskusję  w  tym  punkcie.  Proszę  o

zabieranie głosu.

Pan Stanisław Godzina-  Wójt  -  Na pograniczu  Miasta  Ostrołęka  i  Gminy Rzekuń występują

różnice w zaopatrzeniu w wodę. Np. mieszkańcy ul. Kolejowej mieli wodę z Rzekunia. Natomiast

mieszkańcy  Gowork,  ul.  Granicznej  zaopatrywani  są  z  miejskiego  rurociągu.  Mamy  zawrzeć

porozumienie, aby móc uregulować te kwestie. Na styku miasta i gminy. ul. Graniczna, Ławska,

Przemysłowa, Goworki- firma Marex. Musimy opracować nową procedurę zaopatrywania w wodę

mieszkańców ul. Kolejowej oraz Słowackiego i Kruczej.

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

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rzekuń a Miastem Ostrołęka w

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rzekuń.

– Kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem uchwały  proszony jest  o podniesienie ręki  - 12
radnych,

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

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

porozumienia  międzygminnego  pomiędzy  Gminą  Rzekuń  a  Miastem  Ostrołęka  w  zakresie

zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie  Gminy  Rzekuń, została  podjęta  w  głosowaniu

jawnym, w obecności 12 radnych, 12 głosami za. 

Do punktu 6.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Następnym  punktem  porządku  obradjest

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-

2024

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

PAN Wójt zgłosił AUTOPOPRAWKĘ DO zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej I DO
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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. 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, §

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

10.180  zł,  tytułem  wypłaty  diet  dla  członków  obwodowych  komisji  wyborczych  §  3030,

jednocześnie zmniejsza się wydatki w §§ 4110, 4120, 4170, 4300, 4410 w kwocie 1.331,39 zł

tytułem mniejszych niż zaplanowanych wydatków przy pierwszej turze i uzupełnieniu wydatków na

zakupy związane z druga turą.

2)Zmniejsza  się  wydatki  w  dz.  851  -  ochrona  zdrowia,  rozdz.  85154  -  przeciwdziałanie

alkoholizmowi § 4110 -  składki  na ubezpieczenia społeczne w kwocie  2.000 zł  oraz  § 4170 -

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000 zł celem uzupełnienia wydatków w § 4260 - zakup

energii w kwocie 5.000 zł.

3)W wyniku  podpisania  aneksu  do  umowy  na  projekt  pn.  „Internet  dla  mieszkańców  gminy

Rzekuń"  zatwierdzającego  zmiany  niezbędne  do  realizacji  projektu,  wprowadza  się  środki  na

realizację  zadania  zgodnie  z  zatwierdzonym  podziałem  na  bieżące  i  majątkowe  ujmując

jednocześnie  analogiczne  zmiany w wydatkach.  Po  dokonanych  zmianach  dochody bieżące  na

zadaniu  §  200  -  Dotacje  celowe  w  ramach  programów  finansowanych  z  udziałem  środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności  w  ramach  budżetu  środków  europejskich  stanowi  kwota  2.694.413,61  zł  dochody

majątkowe §  620 -  Dotacje  celowe w ramach  programów finansowanych z  udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowi kwota 606.021,01 zł (dz. 853 - pozostałe

zadania  w  zakresie  polityki  społecznej,  rozdz.  85295  -  pozostała  działalność).  Zmiany  te

uwzględnia się jednocześnie w paragrafach wydatkowych.

Powyższe  zmiany zostaną  uwzględnione  w tekstach jednolitych  Uchwał,  po uchwaleniu przez

Radę Gminy Rzekuń. Dziękuję. 

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

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 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 12 radnych, 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się- Pan

Piotr Suchta.

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  - 11 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 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 12 radnych, 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

Do punktu 7.

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

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

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do uchwały.
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Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  Otworzył  dyskusję w tym punkcie.  Poprosił  o

zabieranie głosu w tym punkcie.

Pan Stanisław Godzina- Wójt-  Najważniejsze punktu z uchwały budżetowej to zwiększenie o

kwotę 100 tys. zł jako dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

dotacja  ze  Starostwa  Powiatowego  w  Ostrołęce  na  realizację  zadania  pn.  "Zakup  samochodu

gaśniczego  dla  OSP w Borawem".  Kolejną  kwotą  wartą  uwagi  jest  wprowadzenie  zadania  pn.

"Budowa  mikroinstalacji  fotowoltanicznych  na  budynkach  użyteczności  publicznej  na  terenie

gminy Rzekuń, wydatki inwestycyjne w kwocie 190 tys. zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 730

tys. zł na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworwo-Kamianka-Pomian"- jest

to realizacja uchwały podjętej przez Radę Gminy. Zmniejsza się wydatki na strażach ponad 70 tys.

zł tytułem uregulowania należności wynikających z wyroku sądowego za prąd pobierany przez OSP

w Zabielu. Zostały zdjęte prawie wszystkie środki ze Straży. Wprowadza się zadanie pn. " Zakup

sprzętu w kwocie 26 tys. zł- zakup traktorka i kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dla ZOG-u.

Z tych najważniejszych zadań. Dziękuję.

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  - 11
radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 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 12

radnych, 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

Do punktu 8.

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

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Przytuły Stare,

Czarnowiec, Dzbenin, Ławy, Tobolice

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do uchwały.
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Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  Otworzył  dyskusję w tym punkcie.  Poprosił  o

zabieranie głosu w tym punkcie.

Pan Piotr Suchta- Radny- chciałbym złożyć wniosek o wyłączenie z projektu uchwały nadania

nazwy ulicy w miejscowości  Dzbenin,  proszę skierować go do Komisji.  Nazwa ulicy nie  była

konsultowana z panem Sołtysem. Mieszkańcy powinni wiedzieć jakie nazwy ulic są proponowane.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- w uzasadnieniu jest napisane, że chodzi o drogę

prywatną, wniosek złożyli  właściciele nieruchomości położonych przy tej  drodze.  Żeby uczynić

zadość  propozycji  Pana  Radnego  Suchty.  Poddaję  pod  głosowanie  wniosek  o  wyłączenie  z

procedowania  projektu  uchwały  w  zakresie  nadania  nazwy ulicy  w  miejscowości  Dzbenin.  W

pozostałym zakresie zapisy uchwały nie ulegają zmianom. 

– Kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem wniosku do uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 12 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  nadania  nazw  ulic  w  miejscowościach:  Przytuły  Stare,  Czarnowiec,  Dzbenin,  Ławy,

Tobolice została przyjęty w głosowaniu jawnym, w obecności 12 radnych, 12 głosami za. 

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

sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Przytuły Stare, Czarnowiec, Ławy, Tobolice 

– Kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem uchwały  proszony jest  o podniesienie ręki  - 12
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 miejscowościach: Przytuły Stare, Czarnowiec, Dzbenin, Ławy, Tobolice została podjęta w

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

Do punktu 9.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Punkt  9.  porządku  obrad  to  wolne  wnioski  i
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informacje.

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

porządku obrad, Państwo Radnych i Sołtysów. 

Do Rady Gminy wpłynęła "Ocena zasobów pomocy społecznej". Czy są uwagi do przedmiotowej

analizy? Wobec braku uwag można stwierdzić, iż Rada zapoznała się z oceną.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Poddał  pod głosowanie "Ocenę zasobów pomocy

społecznej"

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem "Ocena zasobów pomocy społecznej" proszony jest
o podniesienie ręki  - 12 radnych,

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

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Stwierdził,  iż  "Ocena  zasobów  pomocy

społecznej" została przyjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 12 radnych, 12 głosami za.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-  chciałbym  poinformować  Państwa  o  zmianach

dotyczących informacji.  W Urzędach należy zatrudnić ABI, czyli  Administrator Bezpieczeństwa

Informacji. Osoba zatrudniona zostanie na część etatu. Ulica Jarzębinowa w Rzekuniu otrzymała

nową  nawierzchnię  asfaltową.  W  nocy  została  zalana  szkoła  w  Ołdakach.  Proszę  Państwa

Dyrektorów, aby przejrzeli swoje instalacje w porozumieniu z ZOG-iem. Okazuje się, że nawet z

małej usterki szkody mogą być ogromne.

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. 

Do punktu 10.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Punkt 10. porządku obrad to zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący zamknął obrady VI nadzwyczajnej 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.
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Protokołowała:

Emilia Bloch                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                            Edward Gryczka
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