
Protokół nr VII/2015

z VII zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 23 czerwca 2015 roku

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- otworzył VII zwyczajną  sesję Rady

Gminy  Rzekuń w dniu  23 czerwca 2015 roku, 

Powitam serdecznie Państwa Radnych, Sołtysów i  zaproszonych Gości, Panią Bożenę Jaskólską-

Sekretarza Gminy, Panią Monikę Teresę Michalską- Skarbnika Gminy, dyrektorów i Kierowników

jednostek organizacyjnych  Stwierdził, iż zgodnie  z listą obecności w obradach sesji uczestniczy 13

radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  15  radnych  stanowi   quorum

pozwalające  do podejmowania prawomocnych decyzji.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  zakomunikował,  iż  Państwo Radni

otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję.

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

obrad?

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

wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad

Pan Stanisław Godzina Wójt Gminy złożył wniosek do porządku obrad:

1. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i

Teodorowie- etap II

2.   projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  referendum

ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

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

porządku obrad?

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał pod  głosowanie  przyjęcie

odczytanego wniosku Pana Wójta do porządku obrad dzisiejszej sesji:
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kto z  Państwa Radnych jest  za przyjęciem odczytanego wniosku do porządku obrad
proszony jest o podniesienie ręki- 13,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- stwierdził, iż wniosek zgłoszony przez

Pana Wójta do porządku obrad dzisiejszej sesji został przyjęty  w głosowaniu jawnym, w obecności

13 radnych, 13  głosami za.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- przedstawił Państwu porządek obrad

dzisiejszej sesji po naniesionych poprawkach:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

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

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

4. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2014 rok:

•przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2014 

•przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o złożonym sprawozdaniu

•przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie 

o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu i informacji z 

mienia komunalnego

• głosowanie nad projektem uchwały;

5. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Rzekuń

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok:

• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za rok 2014

•przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium 

• głosowanie nad projektem uchwały 

6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie- etap II

7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na
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lata 2015-2024,

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

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

referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

10.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń,

11.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej,

12.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  Zespołu  ds.  zaopiniowania

kandydatów na ławników,

13.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do programu profilaktycznego

pod nazwą "B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony",

14. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

15.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości

Dzbenin,

16. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  powołania  do  składu  osobowego  Komisji

Budżetu i Oświaty,

17. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  powołania  do  składu  osobowego  Komisji

Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

18.  interpelacje radnych i sołtysów,

19. odpowiedzi na interpelacje radnych i sołtysów,

20. wolne wnioski i informacje,

21. zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał pod  głosowanie  przyjęcie

porządku obrad dzisiejszej sesji wraz z przegłosowanym wnioskiem zgłoszonym przez Pana Wójta:

kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad proszony jest o
podniesienie ręki- 13,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  stwierdził,  iż  porządek  obrad

dzisiejszej  sesji  wraz z  przegłosowanym wnioskiem został  przyjęty  w głosowaniu  jawnym,  w

obecności 13 radnych, 13  głosami za.
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Do punktu 2.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Kolejnym 2. punktem porządku obrad

to przyjęcie protokołu Nr 6/2015 z sesji Rady Gminy Rzekuń odbytej  w dniu   27 maja 2015 r. 

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

zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji.

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

Wobec braku uwag. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał pod  głosowanie  przyjęcie

protokołu z poprzedniej sesji  Rady Gminy:

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem  protokołu   6/2015 sesji  Rady Gminy  Rzekuń
proszony jest  o podniesienie ręki  - 12 radnych,

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

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  stwierdził,  iż  protokół  Nr  6/2015

został  przyjęty  w  głosowaniu  jawnym,  w  obecności  13  radnych,  12  głosami  za,  przy  1

wstrzymującym się- Pan Zbigniew Piotr Małkowski.

Do punktu 3.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Kolejnym 3. punktem porządku obrad

jest informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił  Pana Stanisława Godzinę o

przedłożenie informacji z działalności Wójta Gminy Rzekuń  w okresie między sesjami.

Stanisław Godzina Wójt- Wysoka Rado, Szanowni Państwo.

28 maja- odbyła się 15. edycja konkursu logicznego myślenia "Cogito Ergo Sum", który został

zorganizowany we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Czerwinie;

29 maja- dokonano odbioru końcowego zadania pt. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 317/2 i
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221  w msc.  Przytuły  Stare".  W ramach  inwestycji  przebudowano  odcinek  drogi  w Przytułach

Starych od kościoła do Zakładu Karnego o długości ok. 450 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł:

ok. 530 000,00 zł brutto. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma: Zakład Produkcyjno -

Usługowy "KOST" inż. Zbigniew Kocańda z  Ostrołęki.

1 czerwca- piknik rodzinny w Ołdakach, Dzień Dziecka w gimnazjum w Rzekuniu;

3 czerwca- spotkanie przedstawicielami firmy UNIBEP;

8 czerwca- spotkanie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej;

9 czerwca- spotkanie z prezesem OTBS Panem Galankiem;

10 czerwca- podpisanie umowy odbiór odpadów z firmą MPK; odbył się konkurs ortograficzny

 w Zespole Szkół w Ołdakach

14 czerwca- festyn rodzinny w Drwęczy

15 czerwca- spotkanie w Starostwie płk Gemza

16 czerwca- udział w V Energetycznym Forum

17 czerwca- spotkanie  z Kołem Gospodyń Wiejskich z Kamianki

18 czerwca- wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rzekuń

19 czerwca- konferencja "Zaścianek Mazowsza" 

20 czerwca- uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej

21 czerwca- festyn dworcowy osiedla Stacja

22 czerwca- spotkanie z panią Beatą Szydło z PiS

23 czerwca (dziś) - spotkanie z senatorem Robertem Mamątowem

Dziękuję za uwagę.

 

Do punktu 4.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poinformował  zebranych,  iż

następnym punktem porządku obrad jest rozpoczęcie procedury absolutoryjnej, która składa się z:

1. przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2014 

2. przedstawienia opinii Komisji Rewizyjnej o złożonym sprawozdaniu
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3. przedstawienia opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie o 

przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu i informacji z mienia 

komunalnego

4. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2014 rok

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka Państwo Radni otrzymali:

-  Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie rocznego

wykonania  budżetu  gminy  Rzekuń  oraz  w  sprawie  sprawozdania  rocznego  wykonania  planów

finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok,

- Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie informacji o

stanie mienia jednostki  samorządu terytorialnego za 2014 rok

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka zapytał Państwa Radych czy są uwagi

do sprawozdań?

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Komisja  Rewizyjna  opiniuje

wykonanie  budżetu,  a  nie  samo  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  przedłożone  przez  organ

wykonawczy.  Niedopuszczalne  są  sytuacje,  gdy  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  wykonanie

budżetu, a w konsekwencji występuje z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium bez wskazania

istotnych przyczyn takiej decyzji. Pozytywna ocena sprawozdań powinna skutkować wnioskiem o

udzielenie absolutorium. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Jerzego Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

Pan  Jerzy  Konopka-  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej odczytał  opinię  Komisji  w  tej

sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- przedstawił uchwałę nr Os.164.2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w

sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rzekuń sprawozdaniu z wykonania

budżetu Gminy za 2014 rok.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  przedstawił projekt  uchwały  w

sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z

wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2014 rok

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

uchwały?

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

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu. Nikt z  Państwa nie zabrał głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2014 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  - 0 radnych,

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

rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania

budżetu Gminy Rzekuń za 2014 rok  została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności  13

radnych, 13 głosami za. 

Do punktu 5.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następnym punktem porządku obrad

to  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z

tytułu wykonania budżetu za 2014 rok:

1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

za rok 2014

2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 

przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium 
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3. głosowanie nad projektem uchwały 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił  Pana Jerzego Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie   wniosku  Komisji w tej sprawie.

Pan Jerzy Konopka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji w  sprawie

udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- przedstawił uchwałę nr Os.237.2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 maja 2015 r.  w

sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń w sprawie udzielenia

absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń za 2014 rok.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  przedstawił projekt  uchwały  w

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok:

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

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

Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Pan Wójt- Stanisław Godzina- przedstawił najważniejsze inwestycje w roku 2014. Budżet był

bardzo  ambitny  wykonaliśmy wiele  ważnych  inwestycji.  Bez  udziału  i  współdziałania  z  Radą

gminy nie byłoby to możliwe. To dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się wykonać tak wiele.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za

2014 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  -  radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  stwierdził,  iż uchwała w sprawie
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udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok: została

podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych, 13 głosami za. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- oznajmił, iż tym Rada Gminy Rzekuń

zakończyła procedurę absolutoryjną.  Pogratulował serdecznie Panu Wójtowi.

Pan  Wójt-  Stanisław  Godzina-  podziękował  Państwu  Radnym  za  jednogłośne  udzielenie

absolutorium. Podziękował również Pani Skarbnik oraz pracownikom Urzędu Gminy, głownie z

działu  inwestycji.  Sprawne  organizowanie  przetargów,  zgodne  z  prawem  oraz  nadzór  nad

prowadzeniem inwestycji to głownie ich zasługa. Podziękowania skierował również do Państwa

Sołtysów-  oni  nadzorują  i  dbają  o  swoje  miejscowości,  wskazują  potrzeby.  Serdeczne

podziękowania  w  stronę  wszystkich  osób  zaangażowanych  w  realizację  zadań  wskazanych  w

budżecie gminy.

Do punktu 6.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poinformował, iż następnym punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie   zaciągnięcia pożyczki na budowę

kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie- etap II. Jest to punkt wprowadzony na wniosek

Pana Wójta do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Rzekuń.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Wójta o wyjaśnienie

przyczyn konieczności podjęcia uchwały.

Pan  Wójt  Gminy-  Stanisław  Godzina- zaciągnięcie  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  związane  jest  z  budową  kanalizacji

sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie.  Na ten cel gmina chciałaby zaciągnąć pożyczkę w wysokości

800 tys.  zł,  która zostanie spłacona w latach 2016-2025. Pożyczki  z WFOŚiGW są częściowo

umarzalne. Trzeba będzie spełnić efekt ekologiczny w ilości przyłączy. Budujemy kanalizację, tam

gdzie są duże skupiska ludzi i w tych miejscach będzie spełniony efekt ekologiczny. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  projekt  zostanie  odczytany,  gdyż

został  dziś   wprowadzony do porządku obrad i  państwo Radni nie mieli  możliwości się z  nim

zapoznać.
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Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- skład Rady powiększył się i wynosi

14 Radnych. Na obrady dotarł pan Sławomir  Wysocki, złożył podpis na liście obecności. Tym

samym uczestniczy w obradach sesji.

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

uchwały.

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

Prosił Państwa Radnych o zabieranie głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poddał  pod głosowanie   przyjęcie

projketu uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i

Teodorowie- etap II

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

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

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

zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie- etap II  została

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

Do punktu 7.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zakomunikował,  że  następnym

punktem porządku  obrad  jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie   zmian  w  wieloletniej

prognozie finansowej na lata 2015-2024,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią  Bogumiłę

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

sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Jerzego Konopkę  -
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Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

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

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

autopoprawkę do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i do zmian w uchwale budżetowej na

2015 rok.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy  Rzekuń wnosi  autopoprawkę  do  projektu  uchwał  w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie Gminy na 2015 rok:

Odczytuje Autopoprawkę:

1)Zwiększa się dochody w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, §

0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19.825,53 zł, tytułem odszkodowania za szkodę w

ZS w Ołdakach, jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4270 - zakup usług remontowych,

2)Zwiększa się wydatki w dz. 400 - wytwarzanie i  zaopatrywanie w energię elektryczną,  gaz i

wodę,  rozdz.  40002 -  dostarczanie wody,  §  4210 -  zakup materiałów i  wyposażenia w kwocie

15.000 zł,

3)Na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie" wprowadza się jako

źródło finansowania pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 400.000 zł.  Pożyczka w łącznej  kwocie

800.000 zł wprowadzona zostaje w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015 - 400.000 zł,

2016 - 400.000 zł z okresem spłat w latach 2016 - 2025.

4)Zmniejsza się wydatki na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasko wcu i Teodorowie w

roku 2015 o kwotę 400.000 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zadaniu o 500.000 zł w

roku 2016, i zmniejsza o 100.000 zł w 2020 roku, dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 -

infrastruktura  wodociągowa  i  sanitacyjna  wsi,  §  6050  -  wydatki  inwestycyjne  jednostek

budżetowych,

5)Zwiększa się wydatki w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 -

pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł,

6)Zwiększa się wydatki w dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 -

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.000 zł.
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Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w tekstach jednolitych Uchwał, po uchwaleniu przez Radę

Gminy Rzekuń.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- otworze dyskusję w tym punkcie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał pod  głosowanie

Autopoprawkę zgłoszoną przez Pana Wójta (do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej na lata 2015-2024  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  -
13 radnych,

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

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  stwierdził,  iż  Autopoprawka

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

lata 2015-2024 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 r.

została przyjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych, 13. głosami za, Pan Piotr Suchta

radny nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ wyszedł.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  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  - 13 radnych,

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

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

zmian  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  na  lata  2015-2024  wraz  z  przegłosowana

Autopoprawką, została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych, 13 głosami za. 

Do punktu 8.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zakomunikował,  że  następnym
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punktem porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie   zmian w budżecie gminy

Rzekuń na 2015 rok

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią  Bogumiłę

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

sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Jerzego Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

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

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

Poprosił o zabieranie głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poddał  pod głosowanie  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  - 14
radnych,

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

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

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

obecności 14 radnych, 14 głosami za. 
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Do punktu 9.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następnym punktem porządku obrad

to  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w

referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  projekt uchwały zostanie odczytany

wraz z uzasadnieniem.

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

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

Proszę o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały w sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w referendum ogólnokrajowym

zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

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

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

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

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6

września 2015 r. została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za.

Do punktu 10.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Następnym punktem porządku obrad

to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią  Bogumiłę

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

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Jerzego Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

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

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

Poprosił o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały w sprawie  zmian w Statucie Gminy Rzekuń.

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

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

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

zmian  w  Statucie  Gminy  Rzekuń została  podjęta  w  głosowaniu  jawnym,  w  obecności  14

radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 11.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-Następnym punktem porządku obrad

jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  o

przedstawienie wniosku Komisji w tej sprawie.
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Komisja 

Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pan Edward Gryczka
Przewodniczący Rady 
Gminy Rzekuń

Wniosek

Członkowie  Komisji  na  posiedzeniu  w  dniu  18.06.2015  r.  zapoznali  się  z  projektem

uchwały   w  sprawie    powołania  komisji  inwentaryzacyjnej  oraz  wnioskują  o  wprowadzenie

następujących zmian w projekcie uchwały:

Paragraf 1. otrzymuje brzmienie:

" Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1. Kazimierz Jastrzębski Przewodniczący

2. Helena Dąbkowska- Sekretarz

3. Jerzy Konopka- Członek

4. Zdzisław Majewski- Członek

5. Zbigniew Wilkowski- Członek"

wyniki głosowania:

"za"- 3 członków,

"przeciw"- 0 członków,

"wstrzymało się"- 0 członków

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Janusz Kubeł

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią  Bogumiłę

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

sprawie.
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Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Pana Jerzego Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

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

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

Proszę o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie  wniosek

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do projektu uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- stwierdził, iż wniosek do projektu

uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej został przyjęty w głosowaniu jawnym,

w obecności 14 radnych, 14. głosami za.

Następnie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały  w  sprawie  powołania  komisji  inwentaryzacyjnej  wraz  z  przegłosowanym  wnioskiem

Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

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

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

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

powołania komisji inwentaryzacyjnej   została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14

radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 12.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następnym punktem porządku obrad
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jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na

ławników.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  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  18.06.2015  r.  zapoznali  się  z  projektem

uchwały w sprawie  powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oaz wnioskują

o wprowadzenie następujących zmian do projektu uchwały:

Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

" Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na

kadencję w latach 2016-2019 w składzie:

1. Włodzimierz Bartczuk- Przewodniczący Zespołu

2. Kazimierz Jastrzębski- Członek

3. Jerzy Konopka- Członek

4. Bartosz Podolak- Członek

5. Rafał Pupek- Członek"

W pozostałym zakresie Członkowie Komisji nie wnoszą uwag.

wyniki głosowania:

"za"- 4 członków,

"przeciw"- 0 członków,

"wstrzymało się"- 0 członków
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Przewodnicząca Komisji Budżetu i Oświaty

Bogumiła Dzwonkowska

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił  Pana Jerzego Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

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

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

Proszę o zabieranie głosu w tym punkcie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał   pod  głosowanie  wniosek

Komisji Budżetu i Oświaty do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania

kandydatów na ławników,

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

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

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

uchwały w  sprawie  powołania  Zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydatów  na  ławników został

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

Następnie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały  w  sprawie  powołania  Zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydatów  na  ławników  wraz

przegłosowanym wnioskiem zgłoszonym przez Komisję Budżetu i Oświaty

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem uchwały  wraz  z  przegłosowanym  wnioskiem
proszony jest  o podniesienie ręki  - 14 radnych,
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– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

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

powołania Zespołu ds.  zaopiniowania kandydatów na ławników została podjęta w głosowaniu

jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 13.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następnym punktem porządku obrad

jest  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do programu profilaktycznego pod

nazwą "B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony"

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  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 18.06.2015 r. zapoznali się  z projektem

uchwały w sprawie  przystąpienia do programu profilaktycznego pod nazwą "B&N czyli  B jak

Bezpieczny i N jak Niechroniony" oraz wnioskują o zwrócenie się z zapytaniem do Komendanta

Miejskiego Policji w Ostrołęce, czy przystąpienie Gminy Rzekuń do Projektu niesie za sobą skutki

finansowe, jeśli tak to w jakich wysokościach oraz na czym miałoby polegać wspieranie rzeczowe i

finansowe Projektu? 

wyniki głosowania:

"za"- 4 członków,

"przeciw"- 0 członków,

"wstrzymało się"- 0 członków
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Przewodnicząca Komisji Budżetu i Oświaty

Bogumiła Dzwonkowska

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił  Pana Jerzego Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

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

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

Proszę o zabieranie głosu w tym punkcie.

Przewodniczący  Rady  Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  Poddał   pod głosowanie wniosek

Komisji  Budżetu  i  Oświaty do  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  programu

profilaktycznego pod nazwą "B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony"

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- stwierdził, iż wniosek do projektu

uchwały w sprawie przystąpienia do programu profilaktycznego pod nazwą "B&N czyli  B jak

Bezpieczny i  N  jak  Niechroniony",   został  podjęty  w  głosowaniu  jawnym,  w  obecności  14

radnych, 14 głosami za. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  w wyniku przegłosowania wniosku

projekt  uchwały  został  przekazany  do  komisji.  Zostanie  skierowane  pismo  do  Komendanta

Miejskiego Policji, aby udzielono odpowiedzi na zadane pytania.
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Do punktu 14.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następnym punktem porządku obrad

to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią  Bogumiłę

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

sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił  Pana Jerzego Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

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

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

Proszę o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał  pod  głosowanie  projekt

uchwały  w  sprawie przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowych  taryf  dla  zbiorowego

zaopatrzenia w wodę

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

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

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

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 
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Do punktu 15.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następnym punkt porządku obrad to

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Panią  Bogumiłę

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

sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił  Pana Jerzego Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

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

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

Poprosił o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał  pod  głosowanie  projekt

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin

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

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

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

nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości  Dzbenin została  podjęta  w  głosowaniu  jawnym,  w

obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 16.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następnym punktem porządku obrad
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jest rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Budżetu i

Oświaty,

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

uchwały ? Projekt uchwały został wprowadzony pod obrady sesji Rady Gminy Rzekuń w związku z

wnioskiem pana Radnego Antoniego Smolińskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- odczytał projekt uchwały.

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

Proszę o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Budżetu i Oświaty,

– Kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem uchwały  proszony jest  o podniesienie ręki  - 5
radnych,

– Kto jest przeciw  - 9  radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

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

powołania do składu osobowego Komisji Budżetu i Oświaty, została odrzucona w głosowaniu

jawnym, w obecności 14 radnych,  za było 5, przeciw 9 radnych, 0 wstrzymało się od głosu.

Tym samym uchwałą nie została podjęta.

Do punktu 17.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Następnym punktem porządku obrad

jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  do  składu  osobowego  Komisji

Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska.   Projekt  uchwały  został

wprowadzony pod obrady sesji Rady Gminy Rzekuń w związku z wnioskiem pana Radnego Piotra

Suchty.

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

uchwały ?
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Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym punkcie.

poprosił o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

– Kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem uchwały  proszony jest  o podniesienie ręki  - 3
radnych,

– Kto jest przeciw  - 9 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 2 radnych,

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

powołania  do  składu  osobowego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony

Środowiska została odrzucona w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 3 radnych było

za przyjęciem uchwały, 9 radnych przeciw, natomiast 2 wstrzymało się od głosowania. Tym

samym uchwała nie została podjęta.

Do punktu 18.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Punkt  18.  porządku  obrad  to

interpelacje i wnioski Państwa Radnych i Sołtysów.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił o zabieranie głosu w tym
punkcie.

Pan Stanisław Godzina- Wójt- poruszył w tym punkcie kwestie poboru wody z hydrantów, żeby

sołtysi  i mieszkańcy zwracali  na to uwagę. Zdarzają się telefony z informacjami o nielegalnym

poborze wody. Kolejną kwestią jest udostępnianie świetlic wiejskich mieszkańcom. Pojawiają się

głosy,  że  korzystają  również  inni,  niebędący  naszymi  mieszkańcami.  Uczulam  na  to  Państwa

Sołtysów, jako że jesteście Państwo administratorami świetlic. Poprosił, aby zwrócić uwagę komu

one są udostępniane.  Zadeklarował przyjęcie ogólnie obowiązującego regulaminu udostępniania.

Dziękuje za uwagę.

Do punktu 19.

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

Proszę o udzielenie odpowiedzi, bądź wyjaśnień.

Do punktu 20.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Punkt 20. porządku obrad to wolne
wnioski i informacje.

Proszę o zabieranie głosu w tym punkcie porządku obrad.

Do punktu 21.

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

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Zamknął obrady 7 zwyczajnej sesji

Rady Gminy Rzekuń. 

Podziękował Wysokiej Radzie za uczestniczenie w obradach, a wszystkim pozostałym Państwu za

obecność   i uwagę.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Rady

Emilia Bloch                                                                              Edward Gryczka
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