
Protokół nr VIII/2015

VIII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

odbytej w dniu 22 lipca 2015 roku

Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka- Otworzył  VIII  nadzwyczajną

sesję Rady Gminy  Rzekuń w dniu  22 lipca 2015 roku. Poinformował zebranych, że

dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Pana Wójta.

Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka-  powitał serdecznie  Państwa

Radnych, Sołtysów i  zaproszonych Gości. Panią Bożenę Jaskólską -Sekretarza Gminy,

powitał  Panią  Monikę  Teresę  Michalską-Skarbnika  Gminy  oraz  Pana  Stanisława

Godzinę- Wójta Gminy. Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy-  Edward Gryczka-  Stwierdził,  iż  zgodnie   z  listą

obecności  w obradach sesji  uczestniczy 12 radnych,  co wobec ustawowego składu

Rady  wynoszącego  15  radnych  stanowi   quorum  pozwalające   do  podejmowania

prawomocnych decyzji.

Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka-  zakomunikował,  że Państwo

Radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję.

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

obrad?

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- poprosił Pana Wójta o zabranie

głosu.

Pan Wójt- Stanisław Godzina złożył wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do

porządku obrad:

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w

Laskowcu i Teodorowie- etap II
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Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- 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- 11,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  1

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

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

jawnym, w obecności 12 radnych, 11  głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

Następnie.

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- Przedstawił Państwu porządek

obrad dzisiejszej sesji po naniesionych poprawkach:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

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

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

4.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i

trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  spłat  należności

pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Gminie

Rzekuń  lub  jej  jednostkom  podległym  oraz  określenia  warunków

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić

będzie  pomoc  publiczną,  a  także  wskazania  organów  i  osób  do  tego

uprawnionych,

5.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na budowę

kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie- etap II

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: Laskowiec, Rzekuń.
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9. wolne wnioski i informacje

10. zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka-  Poddał  pod  głosowanie

przyjęcie odczytanego porządku obrad dzisiejszej sesji;

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

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

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

głosami za.

Do punktu 2.

Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka-  Kolejnym  2.  punkt  porządku

obrad to przyjęcie protokołu Nr 7/2015 z sesji Rady Gminy Rzekuń odbytej  w dniu

23 czerwca 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- zakomunikował, że protokół był

dostępny do wglądu,  zgodnie  z  informacją  zawartą  w zawiadomieniu  o  dzisiejszej

sesji.

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

protokołu? 

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- Poddał pod głosowanie przyjęcie

protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy:

– Kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem protokołu  7/2015 sesji Rady Gminy
Rzekuń  proszony jest  o podniesienie ręki  - 11 radnych,

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

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka-Stwierdził, iż protokół Nr  7/2015
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został przyjęty w głosowaniu jawnym, w obecności 12 radnych, 11 głosami za, przy 1

wstrzymującym się.

Do punktu 3.

Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka-  zakomunikował  kolejnym  3.

punkt porządku obrad to informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Stanisława

Godzinę o przedłożenie informacji  z  działalności  Wójta Gminy Rzekuń  w okresie

między sesjami.

Pan Wójt- Stanisław Godzina- Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W okresie między

sesjami miały miejsce następujące wydarzenia:

25, 26 czerwca- odbywały się zakończenia roku w punktach przedszkolnych oraz w

szkołach

26  czerwca-  wręczenie  nagród  najlepszym  absolwentom  szkół  oraz  listów

gratulacyjnych ich rodzicom; zauważyłem, że zwyczaj ten rozprzestrzenia się również

na inne gminy.

27 czerwca- spotkanie w miejsc Teodorowo;

28 czerwca- festyn "Powitanie lata";

30 czerwca- odbiór sali gimnastycznej w Laskowcu, zauważono drobne uchybienia.

4 lipca- spotkanie w Zabielu organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich

9 lipca- odbiór ścieżki w Susku Nowym;

13  lipca-  otwarcie  ofert  w  przetargu  na  kanalizację  w  Laskowcu  i  Teodorowie,

wpłynęła  rekordowa  ilość  ofert,  aż  16  szt.  Najniższa  cena  ok.  1  mln.  200  tys.

najwyższa zaś 2 mln 700 tys. 

W wyniku  weryfikacji  wniosku  o  płatność  ostateczną  zadania:  "Budowa  siłowni

zewnętrznej- miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowości Borawe"

w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które
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odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój

wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dniem 1 lipca 2015r. zostało przekazane

przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie,  Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności na kwotę 27.492,00 zł.

dla gminy Rzekuń co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Na koniec powiem jeszcze krótko. Zamontowane zostały zabawki na trzech placach

zabaw:  Przytuły  Stare,  Rozwory  i  Teodorowo.  Dużą  inwestycją  jest  rozbudowa

Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu.

Skład  Rady  powiększył  się  i  wynosi  13  radnych,  do  obrad  dołączył  pan  radny

Bronisław Młodzianowski.

Do punktu 4.

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- Następnym punkt porządku obrad

to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających

charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Gminie  Rzekuń  lub  jej  jednostkom

podległym  oraz  określenia  warunków  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w

przypadkach,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,  a  także wskazania

organów i osób do tego uprawnionych

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- poprosił o odczytanie projektu

uchwały.

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

Pan  Wójt-  Stanisław  Godzina- projekt  uchwały  został  złożony  w  związku  z

przeprowadzoną  kontrolą  Regionalnej  Izby Obrachunkowej.  Poprzednia  uchwała  w

wyniku  zmian  przepisów  straciła  moc.  W  razie  jakichkolwiek  pytań,  jestem  do

dyspozycji. Dziękuję.
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Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka-  otworzył dyskusję  w  tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie. Nie było chętnych do udziału w

dyskusji.

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie projekt

uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub

rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

przypadających  Gminie  Rzekuń  lub  jej  jednostkom  podległym  oraz  określenia

warunków  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach,  w  których  ulga

stanowić  będzie  pomoc  publiczną,  a  także  wskazania  organów  i  osób  do  tego

uprawnionych,

– 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,

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

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty

spłat  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających

Gminie  Rzekuń  lub  jej  jednostkom  podległym  oraz  określenia  warunków

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie

pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych została

podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych, 12 głosami za, 1 radny

nie głosował.

Do punktu 5.

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

wyjaśnienie przyczyn konieczności podjęcia uchwały.

Pan Wójt Gminy- Stanisław Godzina- uchwała była podjęta na poprzedniej sesji w

dniu 23 czerwca 2015 r. Jednak w tej uchwale nie zostały wskazane lata i poszczególne

kwoty. Zgodnie z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej zostanie to poprawione

przez  podjęcie  nowej  uchwały,  poprzednia  natomiast  straci  moc.  Zapisy  inne  nie

ulegają zmianom. Kwota ta sama 800 tys. , w roku 2015- 400 tys. i w roku 2016- 400

tys. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie

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.

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 projektu 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  - 12 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 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 13 radnych,

12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
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Do punktu 6.

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- Następnym punkt porządku obrad

to  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie

finansowej na lata 2015-2024,

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

uchwały?

Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka-  proszę  pan Wójt  zgłasza

Autopoprawkę do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i do zmian w uchwale

budżetowej na 2015 r.

Pan Wójt- Stanisław Godzina odczytał Autopoprawkę.

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

Poprosił Państwa radnych o zabieranie głosu.

Poddaję   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  - 12 radnych,

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

Przewodniczący  Rady  Gminy-  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, 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
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Przewodniczący Rady Gminy- 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  - 1 radnych,

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

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

Autopoprawką, została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności  13 radnych, 12.

głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

Do punktu 7.

Przewodniczący Rady Gminy-  Edward Gryczka-  Następnym punktem porządku

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

2015 rok

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

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

Proszę o zabieranie głosu w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Gminy- 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  - 13 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,
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Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- Stwierdził, iż uchwała w sprawie

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

w obecności 13 radnych, 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

Do punktu 8.

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- następnym punkt porządku obrad

to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach:

Rzekuń i Laskowiec

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

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

Proszę o zabieranie głosu w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie  przyjęcie

uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń i Laskowiec

– 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- Edward Gryczka- Stwierdził, iż uchwała w sprawie

nadania nazwy ulicy w miejscowości nadania nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń i

Laskowiec została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych, 13 głosami

za. 

Do punktu 9.

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- Punkt 9. porządku obrad to wolne
wnioski i informacje.
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Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- poprosił o zabieranie głosu w tym
punkcie porządku obrad.

Pani  Krystyna  Lambrych chciała  zabrać  głos,  jednak Przewodniczący  jej  go  nie
udzielił. 

Sołtys miejscowości Rzekuń- Edward Dulewicz-  poruszył kwestię diet dla sołtysów.

Należałoby je zwiększyć. Dlaczego są takie niskie kwoty za posiedzenie.

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka- Rozmowy na ten temat były prowadzone,

zwracam się do Pana Wójta o przygotowanie stosownej analizy. Niektórzy sołtysi w

małych miejscowościach mają wysokie inkaso. Należałoby je zróżnicować. 

Wójt-  Stanisław Godzina- Wysoka Rado,  Szanowni  Sołtysi.  Nie  ukrywam, że  na

komisji podjąłem taki temat. Niemniej jednak, jak głębiej wejść w ten temat, to co Pan

Sołtys  z  Rzekunia  powiedział  nie  do  końca  jest  prawdą.  Prowadziliśmy  już  takie

rozmowy.  W okolicznych  gminach  sołtysi  nie  mają  tak  wysokich  prowizji.  U  nas

wynosi to 14 %, inni mają ok. 10%.To jednak nie zamyka dyskusji. Ten temat został

przeze mnie podjęty na którejś z poprzednich komisji. Dyskusja była dość żywiołowa.

Będziemy  rozmawiać.  Inkasa  są  zróżnicowane  od  wielkości  miejscowości.

Obiektywnie rzecz ujmując, to nie znaczy że Państwo macie gorzej niż inni, co też nie

oznacza,  że  nie  możecie  mieć  lepiej.  Będziemy  z  Radnymi  rozmawiać  i  tak  jak

powiedział Pan Przewodniczący i wypracowywać złoty środek. Ja mam świadomość,

że idziemy w takim kierunku, że tych wpłat jest mniej. porozmawiajmy wspólnie, a

może zrobić tę prowizję na 10 % i podwyższyć tutaj dietę, prawda. Ja bym chciał do

Sołtysa  z  Rzekunia  jeszcze.  gdybyśmy zastosowali  prowizję  6  % przy  mniejszych

miejscowościach, to nie wiem czy ktokolwiek były zadowolony. Także proszę Państwa

trzeba byłoby jakiś złoty środek znaleźć, słyszałem takie propozycje, żeby  np. duże

sołectwa podzielić na dwa- Rzekuń czy Laskowiec, są to duże sołectwa, za duże na

jedno sołectwo, tak też niektórzy twierdzą. Są różne aspekty tej sprawy, także dziękuję

bardzo.
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Głos z sali- od 9 lat te same kwoty.

Nie obniżać, tylko podwyższyć.

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka-  zwracam się do Państwa Sołtysów, aby

wypracowali wspólne stanowisko. Nie sposób jednemu zabrać. najlepiej byłoby tego

dokonać na koniec kadencji.  Dodam tylko, że w czasie biegu koni się nie zmiana.

Zmiana była by możliwa w stosunku do nowo wybranych Sołtysów. Czy Pan Sołtys

chciałby się odnieść do tego.

Pan Dulewicz podziękował.

Radny Piotr Suchta- Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Tutaj

trzeba  jednak.  Ja  stanę  w imieniu  sołtysów.  Pan  Wójt  ma  wynagrodzenie  jedne  z

wyższych w naszym powiecie.   Ponieważ ma jedne z najwyższych w powiecie,  to

niech i  sołtysi mają wyższe.  Jeżeli w taki sposób traktujemy Państwa Sołtysów, to

proponuję  i  Wójtowi  obciąć,  żeby  też  miał  mniej.  To  tak  na  marginesie.  Kolejne

pytanie mam panie Wójcie, Pan Przewodniczący. Pani Lambrych chciała zabrać głos,

pan Przewodniczący nie udzielił jej głosu, wolał zakończyć sesję, co mówię, bardzo mi

się nie spodobało. Myślę, że Radnym również. Nie po to zostaliśmy wybrani, żeby

komukolwiek żałować zabrać głosu, jeżeli udzielamy głosu wszystkim. Jeżeli ktoś nas

chwali, to Pan Przewodniczący potrafi udzielić głosu nawet w środku sesji. Natomiast,

jeśli ktoś chce zabrać głos przeciwny to widzę, że ten głos nie jest udzielany. Myślę, że

Pan  Przewodniczący  postępuje  niepoważnie.  Korzystając  z  okazji,  Panie  Wójcie

chciałbym zapytać,  jak to  się  stało,  nie  wiem czy Radni po prostu wiedzą,  w jaki

sposób został zwolniony pracownik Biblioteki z ponad 20 letnim stażem pracy. Bo

jeżeli,  ja  dowiaduje  się  od  osób  postronnych,  że  to  nie  Wójt  zwolnił,  a  Rada,  to

trochę  ...  dla  mnie  jest  to  krzywdzące,  nie  pracuję  w  Komisji.  Może  inni  radni

wiedzieli o tym, głosując za taką dotacją dla Biblioteki, że zwolnimy tę osobę, ja po

prostu nie wiedziałem. W moim imieniu chciałbym tą Panią serdecznie przeprosić, bo

też głosowałem za tym budżetem. Chciałbym, żeby pan Wójt wyjaśnił jak doszło do

tego zwolnienia i czym się Wójt kierował.
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Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- Panie Radny dopóki ja tu siedzę a

Pan tam, to ja będę decydował o porządku obrad. Komu udzielam głosu, a komu nie.

Statut tak stanowi. Każdy będzie chciał rządzić i od siebie głosu udzielać. Natomiast

Panie Radny, Pan pamięta najlepsze czasy, dopóki ja tu jestem polityki nie będziemy

uskuteczniać.  W poprzedniej  kadencji  był spokój,  myślę że mieszkańcy ocenili  nas

dość dobrze.  Ani nie będziemy prywatnych spraw załatwiać. Nikt tu nie będzie robił

rewolty. Natomiast my mamy się zajmować zabezpieczeniem najważniejszych potrzeb

mieszkańców,  woda,  droga,  kanalizacja,  place  zabaw,  szkoły.  i  to  jest  naszym

zadaniem, a nie prywatne czyjeś sprawy, które nie podlegają pod Radę, a Rad nie jest

stroną.  Jest  Dyrekcja,  jeżeli  już.  Biorę odpowiedzialność za  to co mówię.  Sesje są

merytoryczne, a nie polityczne. Dziękuję bardzo.

Pan  Wójt-  Stanisław  Godzina- odniosę  się  do  słów  Pana  Radnego  Suchty.  Pan

radnego  moje  wynagrodzenie  tak  mocno boli.  Przyszło  mi,  z  wielką  satysfakcją  z

jednej strony, zarządzać jedną z największych gmin . Rzeczywiście wynagrodzenie jest

wysokie, zadowalające, ale nie najwyższe. Wójtowie o połowę mniejszych gmin mają

większe wynagrodzenia. I przyszło mi realizować, Panie Radny, jedne z największych

budżetów w powiecie. Budżetów, które wynoszą nawet ponad 40 mln zł w niektórych

okresach, a dzisiaj jest bliski temu. Inni mogą tylko sobie pomarzyć o inwestycjach 16

mln. Bo jak mają 6-7 mln, to są zadowoleni. a każda inwestycja, to jest proszę Pana

tyle spraw, tyle obowiązków.  Panu chodziło tylko o to, żeby wskazać, że Wójt ma. A

pana boli  moje  wysokie wynagrodzenie.  a  wynagrodzenie jest  określone ustawami,

uchwałami Rady Gminy Nigdy nie narzekałem. Będąc nauczycielem nie narzekałem

na pobory nauczycielskie. Będąc Wójtem nigdy nie narzekałem na pobory, te które ma.

rad uchwalił, nie dopominałem się. Mam świadomość tego, Pan tej świadomości nie

ma,  że realizuję największy budżet w powiecie.  i  zarządzam jedną z największych

gmin,  za  którą  odpowiadam.  Gminą,  której  inni  zazdroszczą  rozwoju.  Z  wielką

przyjemnością rozmawiam z włodarzami ościennych gmin, którzy mówią, że nasza

gmina wreszcie żyje, rozwija się. Natomiast proszę Pana w drugim temacie nie mam

nic do powiedzenia.  To są stosunki między pracodawcą a pracownikami. Zatrudnia

pracodawca na podstawie Kodeksu pracy, pan też ma swojego szefa i Pan wie, kto

podpisał umowę i kto ją może rozwiązać. dziękuję bardzo. 
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Radny Piotr Suchta-  zwraca się do Przewodniczącego, żeby udzielił głosu obecnej

Pani Lambrych.

Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka-  ja  już  powiedziałem,  obrady

prowadzę ja. Sesja jest merytoryczna.

 
Do punktu 10.

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

Przewodniczący  Rady  Gminy-  Edward  Gryczka-  Zamykam  obrady  VIII

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń. 

Przewodniczący Rady Gminy- Edward Gryczka- podziękował Wysokiej Radzie za

uczestnictwo 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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