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PROTOKÓŁ NR XIX/2019 

z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń  

30 grudnia 2019 r. 

 

Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul Kościuszki 33,  

w godz. 15.30 – 17.05. Obecnych jest 14 radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności  

w załączeniu do protokołu. Obradom przewodniczy Małgorzata Żebrowska Przewodnicząca 

Rady Gminy.  

 

Radni obecni: 

1. Dmochowski Stanisław    9. Mierzejewski Ireneusz 

2. Gierwatowski Andrzej    10. Olech Dariusz 

3. Gryczka Edward     11. Pupek Rafał 

4. Kaczmarczyk Rafał Marcin    12. Sikorski Włodzimierz 

5. Konopka Jerzy     13. Wojsz Anna Sylwia 

6. Łada Łucja      14. Żebrowska Małgorzata 

7. Majewski Zdzisław       

8. Mierzejewski Bogdan 

 

Radni nieobecni: 

1. Namiotko Jarosław 

 

Ponadto w sesji uczestniczą: 

1. Podolak Bartosz    - Wójt Gminy, 

2. Żebrowski Krzysztof    - Sekretarz Gminy 

oraz sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy. Ogółem w sesji 

uczestniczy około 35 osób. 

 

 Przebieg obrad: 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Żebrowska otworzyła sesję powitała  radnych, 

zaproszonych gości, sołtysów gminy przybyłych na obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy. 

Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.  

Radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję. Radni uwag do 

porządku obrad nie wnosili. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Rzekuń, który przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr XVII/2019 oraz XVIII/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku 

Samorządowym w Rzekuniu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków 

uzyskania rabatu w wysokości 10 % opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym 

w Rzekuniu. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi 

gminnej. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2029. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 

2029. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. 

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

11. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. 

12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół nr XVII/2019 z sesji Rady 

Gminy Rzekuń. Radni uwag nie zgłaszali. Protokół został przyjęty większością głosów (13 za, 

0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu). 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół nr XVIII/2019 z sesji Rady 

Gminy Rzekuń. Radni uwag nie zgłaszali. Protokół został przyjęty większością głosów (13 za, 

0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu). 

 

Ad. 3 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu, 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków uzyskania rabatu w wysokości 

10 % opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Oświaty nie wnosi uwag do ww. projektu uchwały. 

Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 

opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu, maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie oraz warunków uzyskania rabatu w wysokości 10 % opłaty stałej za pobyt 

dziecka w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XIX/121/2019 została podjęta jednogłośnie.  
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Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Oświaty pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 

stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XIX/122/2019 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.  

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Oświaty pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 
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- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XIX/123/2019 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 6 

Radny Edward Gryczka poinformował, że na komisji, która odbyła się przed sesją zwrócił 

uwagę na błąd w WPF, który w jego ocenie jest znaczącym błędem, dlatego wstrzyma się od 

głosowania. Zwrócił uwagę, że radni powinni otrzymać drugie dokumenty, ewentualnie 

poprawkę, którą zgłosiłby Wójt do WPF. Zapytał, czy będzie wniosek o sprostowanie błędu w 

tej rubryce? 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ten zapis nie ma wpływu na treść uchwały i na to, co będzie dalej 

się z nią działo.  

Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 oraz projektu uchwały  

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok. Autopoprawka szczegółowo została 

omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 oraz 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok. 

W głosowaniu jawnym radni autopoprawkę przyjęli większością głosów /13 za, 0 przeciw,  

1 radny wstrzymał się od głosu/. 

 

Radny Edward Gryczka wypowiedział się w sprawie autopoprawki. Zapytał, czy w punkcie 4 

zwiększa się wydatki na usługi związane z utrzymaniem dróg w ostatnim dniu roku? Czy pani 

dyrektor przedszkola nie wiedziała wcześniej, że trzeba środki przenieść? W ocenie radnego 

ostatniego dnia powinno się środki przenosić między paragrafami.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że pani dyrektor w dniu dzisiejszym poprosiła o zwiększenie środków 

na zakup wyżywienia, ponieważ dyrektorzy zostali poinformowani o sesji i możliwości 

zgłaszania ostatnich zmian. Natomiast w punkcie 4 rzeczywiście chodzi o zwiększenie 

środków, ponieważ trzeba zakupić kruszywo m.in. na bieżące utrzymanie dróg. Gmina jest w 

stanie zrealizować to zadanie. 

Radny Edward Gryczka zwrócił uwagę, że jest to duże zamówienie i zapytanie ofertowe będzie 

dłużej trwało i nie będzie możliwe przywiezienie kruszywa juto. 

Sekretarz Gminy dodał, że w ramach ogłoszonych przetargów dotyczących dostarczenia 

materiałów zawsze istnieje możliwość dodatkowego domówienia w ramach zawartych umów. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-

2029. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Oświaty pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 wraz z autopoprawką. Radni 

uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się od głosowania 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała z nr XIX/124/2019 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Oświaty pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian  

w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok wraz z autopoprawką. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się od głosowania 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 
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Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała nr XIX/125/2019 została podjęta większością głosów.  

 

Ad. 8 

Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020-2029 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały 

budżetowej na 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 oraz projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. 

W głosowaniu jawnym radni autopoprawkę przyjęli większością głosów /13 za, 0 przeciw,  

1 radny wstrzymał się od głosu/. 

 

Radny Edward Gryczka odniósł się do WPF. Zwrócił uwagę na koszty utrzymania m.in. domu 

seniora oraz na wzrost płac w ZOG-u i Urzędzie Gminy w Rzekuniu. Nie neguje tego kierunku, 

ale czy będzie stać gminę wszystko utrzymać, jak skończą się wolne środki a deficyt będzie? 

To nie jest zły budżet, w ocenie radnego, ale jest mało dróg, chciałby, żeby Pan Wójt położył 

większy nacisk na drogi osiedlowe. Następnie odniósł się do wyłączania w nocy oświetlenia 

ulicznego, które w ocenie radnego w newralgicznych miejscach powinno się świecić. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego. Wyjaśnił, że wzrost wynagrodzeń wynika 

m.in. z tego, że od 1 stycznia wzrasta minimalne wynagrodzenie krajowe. Odnośnie kosztów 

sytuacja była już wielokrotnie omawiana na posiedzeniach komisji. Następnie przypomniał, że 

gmina ma mniejsze wpływy około 2mln zł z podatków, ze względu na stratę ziemi. Próbujemy 

zrównoważyć straty pozyskując środki zewnętrzne. W tym roku były kończone drogi z 2017 r, 

ze względu na problemy z wykonawcą. Projektowane są kolejne drogi. Jeżeli chodzi o budżet 

całościowy na 2020 rok, to zakłada on zadania inwestycyjne infrastrukturalne, drogi, 

kanalizację, wodociągi, oświetlenie uliczne, modernizację remiz OSP, budowę tężni 

solankowej w Rzekuniu, doposażenie ZOG-u. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Oświaty pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 wraz z autopoprawką. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się od głosowania 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 
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- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała z nr XIX/126/2019 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 9 

Radny Edward Gryczka zapytał, czy jest skończony projekt na budowę kanalizacji w 

miejscowości Borawe? Jeżeli jest, to jaki jest termin ogłoszenia przetargu i wykonania 

inwestycji? Czy jest skończona dokumentacja na remont świetlicy w Borawem? 

Wójt Gminy poinformował, że prace projektowe w sprawie budowy kanalizacji w Borewem 

trwają. Projekt na świetlicę został ukończony i na jego podstawie gmina ma możliwość 

ogłoszenia przetargu. Zadanie prawdopodobnie będzie etapowane, ponieważ jest kilka 

pomysłów, będą jeszcze w tej sprawie prowadzone rozmowy ze strażakami. W Kamiance prace 

jeszcze trwają. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Oświaty pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z autopoprawką. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XIX/127/2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 10 

Wójt Gminy podziękował radnym za uchwalenie budżetu na 2020 rok, następnie przedstawił 

sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Poinformowała m.in. o inwestycjach w 

trakcie realizacji i zrealizowanych a także o złożonych projektach /sprawozdanie w załączeniu 

do protokołu/. 
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Ad. 11 

Radny Edward Gryczka zapytał, dlaczego nie został powołany drugi wiceprzewodniczący? 

Minął już 30- dniowy termin, czy są jakieś przeszkody w tym, żeby go powołać? Poinformował, 

że zaskarżył tą uchwałę, Wojewoda Mazowiecki odpowiedział, że punkty, które podnosił były 

niezasadne, natomiast jest inny powód, o którym urząd gminy powinien wiedzieć. Następnie 

zapytał, czy to prawda, że Wójt wszczął procedury odwołania Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Rzekuniu? Poinformował, że wpłynęło pismo do związków zawodowych, gdzie ma 

znajomych, którzy się pytają, co się dzieje w Rzekuniu.  Z czego wynika, że została wszczęta 

procedura? 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do rady do dnia dzisiejszego nie wpłynęło 

żadne pismo zwrotne od Wojewody w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego rady. 

Radny Edward Gryczka odczytał fragment pisma od Wojewody, które otrzymał w sprawie 

odwołania wiceprzewodniczącego rady. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że urząd nie otrzymał w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego 

rady pisma od Wojewody. Na pierwszej sesji po odwołaniu wiceprzewodniczącego zgodnie ze 

statutem gminy został wprowadzony punkt do porządku obrad w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczącego rady. Radni zdjęli z porządku obrad punkt, ponieważ urząd posiadał 

informacje, że w tej sprawie toczy się postępowanie nadzorcze wojewody. Do tej pory nie ma 

informacji o zakończeniu postępowania, dlatego czekamy na oficjalne pismo, informację w tej 

sprawie i z tego powodu nie ma w obradach sesji wyboru wiceprzewodniczącego rady. 

Następnie zapytał radnego, w jaki sposób wszedł w posiadanie korespondencji służbowej, jeżeli 

taka była ujawniona przez organ, który ją otrzymał, jeśli otrzymał? 

Radny Edward Gryczka zapytał, czy było takie pismo, czy nie było? W gminie nie ma żadnych 

tajemnic, jest to pismo oficjalne, o którym dowiedział się od kolegów, którzy się zapytali, co 

się dzieje w gminie. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że obrady są nagrywane, i zgodnie z przepisami o RODO nie 

jesteśmy w stanie rozpatrywać na tym forum kwestii między pracownikiem a osobą, która go 

powoływała.  

Radny Edward Gryczka wyjaśnił, że celowo nie wymienił nazwiska, tylko funkcję, że chodzi 

o dyrektora. Rada powinna być informowana, chociaż nie są to kompetencje rady. 

Sołtys Czarnowca zapytał o możliwość podłączenia sieci teleinformatycznej do osiedla 

działkowego. Czy gmina ma możliwość pomóc mieszkańcom w położeniu światłowodu? 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że kwestia położenia światłowodu należy do operatora, firmy 

telekomunikacyjnej. 

 

Ad. 12 

Odpowiedzi udzielono w punkcie 11. 

 

Ad. 13 

Wójt Gminy poinformował, że prawdopodobnie jedna z sesji odbędzie się w Zabielu, ponieważ 

pan sołtys chciałby pokazać wyremontowaną remizę a druga w klubie seniora w Susku Nowym. 

Następnie złożył wszystkim mieszkańcom życzenia Noworoczne. 

 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

wszystkim za przybycie, po czym zamknęła obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń. 

 

 

 

Protokolant        Przewodnicząca Rady 

Agnieszka Górska      Małgorzata Żebrowska 


