
Protokół nr IX/2015

IX zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

odbytej w dniu 28 sierpnia 2015 roku

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- otworzył IX zwyczajną

sesję Rady Gminy  Rzekuń w dniu  28 sierpnia 2015 roku, 

Powitał serdecznie Państwa Radnych, Sołtysów i  zaproszonych Gości, Panią Bożenę

Jaskólską- Sekretarza Gminy, Pana Stanisława Godzinę- Wójta Gminy.  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 Państwo

Radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję.

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

porządku obrad?

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

Wysoka Rado. Zgodnie ze Statutem Rady Gminy Rzekuń, jest zawarty paragraf 34,

który mówi o porządku obrad i punkt 7 w tym paragrafie, który odnosi się do punktu:

Wolne wnioski i informacje. W dzisiejszym porządku obrad nie widzę takiego punktu.

Chciałem spytać Pana Przewodniczącego, czy było to przeoczenie. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- dziękuję. Proszę Radny

Jastrzębski. 

Radny Kazimierz Jastrzębski- Chciałem zgłosić. To był po prostu błąd, my wiemy,

że tak jest zapisane. I ten punkt musi być w porządku obrad. Dlatego uprzedzamy

fakty i zgłaszam o wprowadzenie punktu: Wolne wnioski i informacje jako punkt 13.

do porządku obrad dzisiejszej sesji.
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Przewodniczący  Rady  Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  dziękuję.  Czy  kolega

radny jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi, czy mamy coś dodać. Dziękuję bardzo. 

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 projektu uchwały do porządku obrad:

Pan  Wójt  Gminy-  Stanisław  Godzina- Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,

Szanowni Państwo. Pan Wójt odczytuje wniosek:

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku ( tj. Dz. U. z

2013 r.  poz. 594 z późn. zm.  ) wnioskuję, aby wprowadzić do  porządku obrad IX

zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  Rzekuń  zwołanej  na  dzień  28  sierpnia  2015  r.

następujące projekty uchwał:

1. projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia

Policji  Komendy  Wojewódzkiej  z  siedzibą  w  Radomiu  z  przeznaczeniem  na

dofinansowanie  zakupu  dwóch  samochodów  służbowych  dla  Komendy  Miejskiej

Policji w Ostrołęce, proponuję go jako punkt 6.

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

do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., proponuję go jako punkt 8.

Pan Wójt Gminy- Stanisław Godzina- może pokrótce uzasadnię. Szanowni Państwo,

już po zwołaniu sesji, Komendant Miejski Policji w Ostrołęce zwrócił się do mnie, a

następnie  do  Rady  Gminy  Rzekuń  z  prośbą  o  dofinansowanie  zakupu  dwóch

samochodów  służbowych  dla  Komendy  Miejskiej  Policji.  W  swojej  prośbie

sformułował  kwotę  14  tys.  zł.  Miałyby  to  być  dwa  samochody,  jeden  dla  służby

kryminalnej,  drugi zaś dla dzielnicowych.  Jest taka zasada w Komendzie Policji  w

Radomiu,  że  jeżeli  Komendant  pozyska  połowę  wkładu  na  samochody,  to  drugą
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połowę dostaje od swoich przełożonych. Trzy gminy były proszone: Rzekuń, Olszewo-

Borki i Lelis. Z tego co wiem gmina Olszewo- Borki podjęła już taką uchwałę, gmina

Lelis  w  późniejszym  terminie.  I  jest  taka  prośba,  żeby  dofinansować  zakup  tych

samochodów.  Dzisiaj  rozmawiałem z  Komendantem,  mówił,  że  również  Starostwo

jakąś kwotę dołoży. Na komisjach było to omawiane, w związku z czym pojawił się

projekt uchwały, mając na względzie stanowisko Państwa Radnych na komisji. 

Natomiast drugi projekt uchwały jest związany, tak jak wynika z treści z utworzeniem

odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, ponieważ

mamy stałe obwody głosowania, jednak obwód odrębny należy tworzyć każdorazowo.

jesteśmy zobligowani terminem ustawowym, należałoby obwód ten utworzyć do 20

września,  nie  wiem  jak  szybko  będzie  kolejna  sesja.  Jednak  nasz  Urząd  żyje

przygotowaniami do Referendum, zarządzonym na dzień 6 września. Jednak myślimy

już  przyszłościowo  o  wyborach  parlamentarnych,  zarządzonych  na  dzień  25

października tego roku. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- dziękuję, czy są jeszcze

uwagi do porządku obrad? Nie widzę. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał pod głosowanie

przyjęcie  wniosku  zgłoszonego  przez  Pana  Radnego  Kazimierza  Jastrzębskiego,  o

wprowadzenie do porządku obrad punktu: Wolne wnioski i informacje:

kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem zgłoszonego 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 Kazimierza Jastrzębskiego do porządku obrad dzisiejszej sesji

został przyjęty  w głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych, 13  głosami za.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Poddał pod głosowanie

przyjęcie odczytanego wnioski Pana Wójta do porządku obrad dzisiejszej sesji:

kto z Państwa Radnych jest  za wprowadzeniem do porządku obrad punktu

dotyczącego projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na
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Fundusz  Wsparcia  Policji  Komendy Wojewódzkiej  z  siedzibą  w Radomiu z

przeznaczeniem na  dofinansowanie  zakupu  dwóch samochodów służbowych

dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce 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

dotyczący  wprowadzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków

finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji  Komendy  Wojewódzkiej  z  siedzibą  w

Radomiu  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zakupu  dwóch  samochodów

służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zgłoszony przez Pana Wójta

do  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji  został  przyjęty   w  głosowaniu  jawnym,  w

obecności 13 radnych, 13  głosami za.

-  kto  z  Państwa  Radnych  jest  za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  punktu

dotyczącego projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 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

dotyczący wprowadzenia projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu

głosowania  w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 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

zebranym porządek obrad dzisiejszej sesji po naniesionych poprawkach:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

2. przyjęcie protokołu nr 8/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
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3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,

4. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  utworzenia  i  organizacji  punktów

przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń,

5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej z budżetu

gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Miastu Ostrołęka na realizację zadania pn. "

Przebudowa ul. Wiejskiej"

6. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków finansowych  na

Fundusz  Wsparcia  Policji  Komendy  Wojewódzkiej  z  siedzibą  w  Radomiu  z

przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zakupu  dwóch  samochodów  służbowych  dla

Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,

7.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie

finansowej na lata 2015-2024,

8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015

rok,

10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które

pozostawia się bez dalszego biegu,

11.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego

w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce,

12. rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Rady  Gminy  Rzekuń  w

sprawie podziału Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

13. wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Kolega zaproponował go

jako  punkt  13.  ale  ze  względu  na  to,  że  Rada  może  nawet  w trakcie  zmienić,  ja

poproszę jeszcze o przegłosowanie, żeby punkt 13 był punktem 14. 

- kto z Państwa Radnych jest za dokonaniem takiej technicznej zmiany.

- Kto jest za- 13 radnych,
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przeciw- 0 radnych,

wstrzymało się- 0 radnych. 

Punkt  13.-  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie   nadania  nazw  ulic  w

miejscowościach: Susk Nowy, Teodorowo, Dzbenin

14. wolne wnioski i informacje.

15. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów

16. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

17. zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- 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- 13,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0

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

obrad dzisiejszej sesji został przyjęty  w głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych,

13  głosami za.

Do punktu 2.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zakomunikował,  iż

kolejnym 2.  punkt  porządku obrad  to  przyjęcie  protokołu  Nr  8/2015  z  sesji  Rady

Gminy Rzekuń odbytej  w dniu  22 lipca 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Protokół były dostępne

do wglądu, zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji.

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

protokołu? Wobec niezgłoszenia uwag.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Poddał pod głosowanie

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

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 2 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Stwierdził, iż protokół Nr

VIII/2015 został przyjęty w głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych, 11 głosami

za, przy 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Następnym punktem jest

informacja  Wójta  w  okresie  między  sesjami,  ale  mamy  tu  obecnych  Laureatów

konkursu. Proszę Pana Wójta o wręczenie wyróżnień, nagród. 

Pan  Wójt  Gminy-  Stanisław  Godzina- Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,

Szanowni Państwo. Od kilku lat ogłaszamy konkurs dla mieszkańców na najładniejszą

posesję w gminie Rzekuń. W tym roku odbyło się komisyjne rozstrzygnięcie. Nie było

dużo zgłoszeń, bo tylko 5. Pocieszające jest to, że co roku jest o jedno więcej. Komisja

przydzieliła dwa miejsca I, jedno miejsce II i dwa miejsca III, czyli wszyscy zostaną

uhonorowani. Idea tego konkursu jest taka, żeby nasze miejscowości stawały się coraz

piękniejsze. Myślę, że my jako samorząd gminy Rzekuń, ze swej strony zrobiliśmy

dużo,  żeby Rzekuń wyglądał przyjemnie i  przyjaźnie.  Na pewno nie tak dużo,  jak

Państwo w swoich  posesjach.  członkowie  komisji  o  niektórych  Państwa  ogrodach

mówili, że były bajkowe. Niemniej jednak będzie to inspiracja dla nas, żeby otoczenie

publiczne  stawało  się  coraz  ładniejsze,  myślę  też  że  to  będzie  inspiracja  dla

pozostałych mieszkańców. 

W  tym  miejscu  nastąpiło  wręczenie  nagród  laureatom  konkursu  na

"Najładniejszą  posesję  w  gminie  Rzekuń  w  2015  roku".  Nagrody  wręczali:

Stanisław Godzina- Wójt oraz Edward Gryczka- Przewodniczący Rady.

Laureatkami konkursu zostały Panie Monika Bednarczyk (Czarnowiec) oraz Justyna

Myszka (Dzbenin). II miejsce zajęła Pani Jadwiga Wiktorzak (Rzekuń), zaś III Panie

Bożena Chojnowska (Rzekuń) i Joanna Ewa Gawkowska (Rzekuń). Celem konkursu
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było  m.  in.  zachęcenie  mieszkańców  do  poprawy  stanu  i  porządku  na

nieruchomościach,  promocja  pomysłowości  oraz  nowatorskich  rozwiązań

dekoracyjnych, wpływających pozytywnie na wygląd i estetykę Gminy. 

Wykonano pamiątkowe fotografie.

Do punktu 3.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Kolejny  3.  punkt

porządku obrad to 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- Panie Przewodniczący,Wysoka Rado, Szanowni Państwo.

23 lipca- obchody święta Policji

24 lipca- Program Przebudowy Dróg Lokalnych, konferencja w Starostwie. Spotkanie

z  Panem Wojewodą.  Przekazano  na  m  wówczas  informację  dotyczącą  tzw.  suszy.

Suszę ogłasza instytut w Puławach i jest 20 dni na przekazanie wniosków. Tak ten

pierwszy komunikat został ogłoszony. 24 lipca Wojewoda nam przekazał. Zgodnie z

obowiązującymi przepisami termin upływał 30 lipca. Mieszkańcy pytali o te wniosku,

na własne  ryzyko podjęliśmy decyzję  o możliwości  składania  wniosków do końca

sierpnia. W międzyczasie został ogłoszony kolejny komunikat dotyczący kukurydzy i

do końca miesiąca obowiązuje składanie wniosków. My jako Gmina nie jesteśmy do

końca  adresatem tych  wniosków,  jest  nim  Wojewoda.  My  tylko  pośredniczymy,  i

przekujemy  do  Wojewody.  Tak  samo  jest  z  komisją,  jest  ona  powoływana  przez

Wojewodę, na wniosek Wójta. Taki wniosek został sformułowany zaraz po spotkaniu,

takie  są  procedury.  Wnioski  zostały  wysłane  do  ODR-u  i  do  Izb  Rolniczych,  oni

wskazali osoby uczestniczące w pracach komisji.  Z ramienia Izb jest  Pani sołtys z

Przytuł Nowych, i Pani z ODR-u, która jest u nas na dole, ma swoje biuro. Ponadto

członkowie spośród pracowników- Adam Czartoryski i Gumowski, w przypadku strat

budowlanych- Pan Piątkowski. U nas nie stwierdzono takich strat.

Protokół nr IX/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.



26 lipca- odpust w Kamiance

29  lipca- podpisanie  umowy  na  kanalizację-  w  miejscowościach:Teodorowo,

Laskowiec. Nowa Wieś Wschodnia, Terodorowo, Laskowiec. Było 16 ofert. Najtańsza

firma z Lubartowa. 

31 lipca- odbiór ul.  Jarzębinowej wykonana przez Ostradę, spotkanie z p.  Arturem

Ciecierskim oraz z mieszkańcami w sprawie projektu odnośnie ulic: Skłodowskiego i

Miłej. Zapraszam zainteresowanych mieszkańców, żeby wysłuchać uwag i je przyjąć

ewentualnie, na etapie projektowania. Natomiast na etapie wykonawczym zamiany są

bardzo trudne, stawka ryczałtowa. Zachęcam do interesowania się. Cały czas trwają

rozmowy odnośnie drogi przez Zabiele, konsultacje trwają. Odbyły się nawet na tej

sali. 

6 sierpnia- udzielenie ślubu w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, pierwszy raz

udzielił ślubu. Wójt otrzymał brawa, Pani Agata Rybicka- Kierownik Urzędu Stanu

Cywilnego przebywa teraz na zwolnieniu lekarskim, więc pełnię te obowiązki.

11 sierpnia- spotkanie z radą sołecką Ław. Ławy po Rzekuniu były tą miejscowością,

gdzie szły największe pieniądze na inwestycje. Niemniej jednak potrzeby nadal są.

13  sierpnia- spotkanie  z  panią  Beatą  Kaczyńską-  Dyrektorem  Delegatury

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

15  sierpnia-  zawody  kolarskie  i  dożynki  w  Przytułach  Starych,  Pani  Sekretarz

reprezentowała oraz Pan Dyrektor ZOG-u,

18 sierpnia- konferencja Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej `w Warszawie. Tam

była omawiana tematyka przeciwpowodziowa, mapy zostały wprowadzone. Nic o nie

wnosi, nie wiadomo kto poniesie konsekwencje finansowe. 

20  sierpnia-  spotkanie  z  p.  Stanisławem  Kubłem  Starostą  spotkanie  dotyczyło

partnerstwa tzw. scheynówek, przebudowa dróg lokalnych- , z p.  insp. Stanisławem

Szcześniakiem- Komendantem Miejskim Policji, konferencja „Dbam o oddech”

22 sierpnia- spotkanie z kołami Gospodyń Wiejskich w Kamiance,

23 sierpnia-największa uroczystość „w Hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym na

ziemi  rzekuńskiej  w  1920  r.”,duże  wyzwanie  organizacyjne.  Zaproszeni  goście   z

Marynarki  Wojennej,  musieliśmy  się  nimi  zająć.  Pan  Senator,  pan  Starosta.

Zapraszamy zawsze zaangażowanych w życie społeczności samorządowej.  Państwa

Radnych Sołtysów, Kierowników jednostek.
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26  sierpnia- odbiór  placu  zabaw  przy  Przedszkolu  Samorządowym  w  Rzekuniu-

największa inwestycja, wstrzeliliśmy się w samo sedno. Przybywa nam dzieci, trwają

prace wykończeniowe, oddzielnym zadaniem była budowa placu zabaw; posiedzenie

wspólne komisji

27 sierpnia-rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Gimnazjum im. Marszałka Józefa

Piłsudskiego, została nim  Pani Magdalena Mieszkowska- Wójt dokonał prezentacji.

Pani  Magdalena  pełniła  obowiązki  po  Pani  Bożenie  Jaskólskiej,  Pani  Magdalena

będzie prowadziła Gimnazjum- życzymy sukcesów. 

Oddzielnym  zadaniem  przebudowujemy  kotłownię  przy  Szkole  Podstawowej  w

Rzekuniu, kotłownia jeszcze nie odebrana, ale już ukończona; Sprawa przepompowni

u Państwa Krupka, pozyskaliśmy grunt, jeszcze w tym roku chcemy ją przebudować,

otworzyliśmy zapytania  ofertowe i  zaoferowano nam kwoty  bliskie  120 tys.  ,  jest

bardzo głęboka, ponad 8 m. 

 spotkanie z firmą INWOT z Lubartowa, konferencja na Turskiego

Wyłoniliśmy wykonawcę na siłownie w Czarnowcu, Dzbeninie i Ołdakach

Wyłoniliśmy  dostawcę  autobusu,  który  mieliśmy  kupić,  będę  prosił  Radę  o

zwiększenie kwoty zaplanowanej o 10 tys. zł.

Została  wykonana  altana  w  Przytułach  Starych,  została  ona  zaprezentowana  na

Dożynkach.

Przechodziliśmy i przechodzimy nadal czas upałów i susze. Gdyby nie studnie, które

zostały wybudowane w Drwęczy, to byłoby naprawdę trudno. Gmina ma obowiązek

zapewnić wodę do celów spożywczych, wystosowaliśmy apel i to pomogło, sytuacja

została  ustabilizowana.  Osobnym  tematem  jest  to,  że  stacja  uzdatniania  wody  w

Rzekuniu nie została zbudowana zgodnie z  pierwotnym projektem i zamiast dwóch

zbiorników retencyjnych zbudowano jeden, a zamiast  3 studni zbudowano jedną,  a

drugą poddano tylko regeneracji. Regenerowana studnia skończyła swoją żywotność,

dlatego podejmujemy przygotowania do budowy nowych studni celem zapewnienia

działania  SUW w Rzekuniu.  I  tak  miałem zaproponować  budowę  kolejnej  studni,

jednak  sytuacja  została  niejako  wymuszona.  Szukamy  realnych  i  korzystnych

rozwiązań w tym temacie. To będą wyzwania na kolejny rok. 

Dziękuję za uwagę.
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Do punktu 4.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  utworzenia i organizacji

punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń,

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  utworzenia  i  organizacji  punktów  przedszkolnych  na

terenie gminy Rzekuń,

– 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  utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń
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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  jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  pomocy  finansowej

udzielanej z budżetu gminy Rzekuń w formie dotacji  celowej Miastu Ostrołęka na

realizację zadania pn. " Przebudowa ul. Wiejskiej"

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 w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy Rzekuń w

formie dotacji celowej Miastu Ostrołęka na realizację zadania pn. " Przebudowa ul.

Wiejskiej"
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– 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  pomocy  finansowej  udzielanej  z  budżetu  gminy  Rzekuń  w formie  dotacji

celowej  Miastu  Ostrołęka  na  realizację  zadania  pn.  "  Przebudowa  ul.  Wiejskiej"

została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 13 radnych, 12 głosami za,

przy 1 wstrzymującym.

Do punktu 6.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad jest  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków

finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji  Komendy  Wojewódzkiej  z  siedzibą  w

Radomiu  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zakupu  dwóch  samochodów

służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- projekt uchwały zostanie

odczytany,  gdyż został  wprowadzony pod obrady dzisiejszej sesji  na wniosek Pana

Wójta.

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

uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- tworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia

Policji  Komendy  Wojewódzkiej  z  siedzibą  w  Radomiu  z  przeznaczeniem  na

dofinansowanie  zakupu  dwóch  samochodów  służbowych  dla  Komendy  Miejskiej

Policji w Ostrołęce
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– 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  przekazania  środków finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji  Komendy

Wojewódzkiej  z  siedzibą w Radomiu z  przeznaczeniem na dofinansowanie  zakupu

dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce została

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

Do punktu 7.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Następny punkt porządku

obrad to  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. Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię.

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.  Komisja  wydała

pozytywną opinię.

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

projektu uchwały?

Protokół nr IX/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.



Pan Wójt zgłasza autopoprawkę do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i do

zmian w w uchwale budżetowej na 2015 r. 

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

punkcie. Poprosił Państwa radnych o zabieranie głosu.

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. 

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. 

Protokół nr IX/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.



Do punktu 9.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Następny punkt 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. Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię.

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.  Komisja  wydała

pozytywną opinię.

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.

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  - 12 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
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– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 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 13 radnych, 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym.

Do punktu 9.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego

obwodu głosowania  w wyborach  do  Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- projekt uchwały zostanie

odczytany, ponieważ został wprowadzony na wniosek Pana Wójta.

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 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

na dzień 25 października 2015 r.

– 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  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  wyborach  do  Sejmu
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Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na

dzień 25 października 2015 r.  została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności

13 radnych, 13 głosami za. 

Do punktu 10.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punkt

porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Panią Bogumiłę

Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii

Komisji w tej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię.

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.  Komisja  wydała

pozytywną opinię.

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 zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez

dalszego biegu,
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– 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 zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,

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

Do punktu 11.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku  obrad  jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zasięgnięcia  od

Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu

Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Panią Bogumiłę

Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii

Komisji w tej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię.

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.  Komisja  wydała

pozytywną opinię.

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
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Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie

projekt  uchwały  w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji

informacji  o  kandydatach  na  ławników do  Sądu  Okręgowego  w Ostrołęce  i  Sądu

Rejonowego w Ostrołęce

– 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   zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  informacji  o

kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w

Ostrołęce,  została  podjęta  w głosowaniu  jawnym,  w obecności  13  radnych,  13

głosami za. 

Do punktu 12.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy

Rzekuń w sprawie podziału Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Panią Bogumiłę

Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii

Komisji w tej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Pana Janusza

Kubła - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony
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Środowiska  o  przedstawienie  opinii  Komisji  w  tej  sprawie.  Komisja  wydała

pozytywną opinię.

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  zmieniającej  uchwałę  Rady  Gminy  Rzekuń  w  sprawie  podziału

Gminy  Rzekuń  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  oraz  liczby  radnych

wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

– 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   zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rzekuń w sprawie podziału Gminy

Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w

każdym okręgu wyborczym została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 13

radnych, 13 głosami za. 

Do punktu 13.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w

miejscowościach: Susk Nowy, Teodorowo, Dzbenin

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Panią Bogumiłę

Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii

Komisji w tej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię.
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Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię.

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.  Komisja  wydała

pozytywną opinię.

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.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poddał  pod głosowanie

przyjęcie   uchwały w sprawie nadania  nazw ulic  w miejscowościach:  Susk Nowy,

Teodorowo, Dzbenin

 

– 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  nadania  nazw ulic  w  miejscowościach:  Susk  Nowy,  Teodorowo,  Dzbenin

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

Do punktu 14.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  kolejny punkt to: Wolne

wnioski i informacje. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.
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Pan Stanisława Godzina- sprawa jest dość ważna, dobiega końca okres w którym

składa  się  wnioski  do  funduszu sołeckiego.  Zwracam się  z  prośbą,  jeżeli  Państwo

wyrazicie taką wolę i chęć, to będę obecny na spotkaniach przez was organizowanych.

Chciałbym  podkreślić,  że  fundusz  sołecki  można  przeznaczyć  na  zadania  własne

gminy.  Przypomina  jeszcze  o  tym,  ze  niczego  nie  można  realizować  na  terenie

prywatnym, nawet jeśliby była to droga, ale prywatna. Proszę Państwa, słowo jeszcze

o świetlicach wiejskich, w niektórych miejscach są one bardzo, bardzo finansochłonne.

Niektóre  sołectwa  podjęły  decyzję  o  przekazaniu  części  funduszu  sołeckiego  na

utrzymanie  świetlic.  Myślę,  że  opłata  za  gaz  byłaby  takim  wskazaniem,  żeby

partycypować w kosztach utrzymania świetlic. Chciałbym żebyście Państwo mięli taki

ogląd na to wszystko, czasami przychodzą bardzo duże faktury. Różnice w fakturach

są bardzo duże. Faktury od 120 zł do 3 tys. To się powtarza. Miałbym taką prośbę, tam

gdzie są świetlice, proszę zabezpieczyć część tych pieniędzy. Ja wiem, Pani Wiesia, w

tamtym roku przeznaczyli  jakąś kwotę z funduszu sołeckiego.  Prośba jest,  aby nie

kupować kolejnego zestawu talerzy, żeby się jeszcze zakurzył  Proszę o tym pamiętać i

złożyć odpowiednie wnioski do funduszu sołeckiego. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  kto z Państwa Radnych i

Sołtysów  chciałby  zabrać  głos?  Nie  widzę.  Przechodzimy  do  kolejnego  punktu

porządku obrad

Pani Krystyna Lambrych podniosła rękę.

Do punktu 15.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Punkt  14.  porządku

obrad to  interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  o  zabieranie

głosu w tym punkcie porządku obrad.
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Do punktu 16.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następny  punkt  to

odpowiedzi  na  interpelacje,  zapytania  Państwa Radnych i  Sołtysów,  które  padły w

poprzednim punkcie.

Do punktu 17.

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

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-

Edward  Gryczka-   zamknął obrady  IX   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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