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PROTOKÓŁ NR XI/2019 

z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń  

6 sierpnia 2019 r. 
 

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

w godz. 15.20 – 16.00. 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. Namiotko Jarosław 

3. Gryczka Edward     11. Olech Dariusz 

4. Kaczmarczyk Rafał Marcin    12. Sikorski Włodzimierz 

5. Konopka Jerzy     13. Wojsz Anna Sylwia 

6. Łada Łucja      14. Żebrowska Małgorzata 

7. Mierzejewski Bogdan 

8. Majewski Zdzisław       

 

Radni nieobecni: 

1. Rafał Pupek 

 

Ponadto w sesji uczestniczą: 

1. Podolak Bartosz    - Wójt 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 XI nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy. Poionformowała, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy. Następnie na 

podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.  

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad, który przestawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad; 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2029; 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok; 

4. Zakończenie obrad. 

Radni uwag nie zgłaszali. 

 

Ad. 2 

Wójt Gminy zgłosił i omówił 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. 
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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: mamy dzisiaj kolejną sesję nadzwyczajną, na której mamy kolejne 

zmiany w budżecie i nie mamy opinii ani Komisji Budżetu i Oświaty, ani Komisji 

Infrastruktury, ani Komisji Rewizyjnej. Co do zasady jest jakiś statut gminy, który trzeba 

przestrzegać, a w statucie jest zawarte, że takie poważne sprawy powinny mieć opinie komisji. 

Mamy komisję wspólną, która wygląda tak, że jeden mówi reszta słucha a nie pracują w ogóle 

komisje. Komisje powinny przedyskutować, przegłosować, ewentualnie złożyć wniosek. 

Natomiast od 10 miesięcy nie odbyła się ani jedna Komisja Budżetu i Oświaty i Infrastruktury. 

Odbyła się Komisja Rewizyjna odnośnie udzielenia absolutorium i odbyła się Komisja Skarg i 

Wniosków reszta jest pod jednym przewodnictwem, to nie jest zabronione, ale w statucie jest 

zapisane, że pracują komisje. Jak się przeczyta ustawę o samorządzie gminnym i statut, to sesja 

nadzwyczajna powinna zostać zwołana tylko w wyjątkowych sytuacjach dotyczących klęsk 

żywiołowych i innych. Wszędzie się je nadużywa to wszyscy wiemy, jeżeli jest coś pilnego to 

w jednym punkcie i jeden punkt powinien być załatwiony a reszta w trybie sesji zwyczajnej, 

bo na 11 sesji tylko 4 sesje zwyczajne a 7 sesji nadzwyczajnych to trochę źle świadczy o pracy 

samorządu. Myślę, że powinniśmy wrócić do sesji zwyczajnych z komisjami, komisje powinny 

się spotykać, dyskutować, na komisje powinni być zapraszani pracownicy merytoryczni, żeby 

radni wiedzieli o wszystkich zagadnieniach a nie jak do tej pory, że mamy tylko wysłuchać i 

głosować. 

Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym w momencie zwołania sesji nadzwyczajnej nie ma potrzeby, żeby w ogóle zwoływały 

się Komisje. Komisje zwołuje, żeby wysoką radę szczegółowo zapoznać ze zmianami w 

budżecie. Następnie powtórzył dlaczego są zwoływane sesje nadzwyczajne po czym zreferował 

zmiany w budżecie gminy Rzekuń. Przypomniał, że pracownicy merytoryczni uczestniczą w 

posiedzeniach komisji, chyba że są nieobecni w pracy, na których trwają dyskusje, w których 

pan radny uczestniczy. 

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 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Dariusz Olech – 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 została podjęta większością głosów. Uchwała nr XI/72/2019 w załączeniu do 

protokołu. 

 

Ad. 3 

Radny Edward Gryczka: chciałbym zauważyć, że mój głos wstrzymujący się w poprzednim 

głosowaniu wynikał z prognozy finansowej, która przewiduje dalsze zwiększenie deficytu 

budżetu naszej gminy. W tej chwili w uchwale budżetowej też zwiększamy o 249 tys. zł. Proszę 

Państwa zwiększamy deficyt, ludziom w nocy gasną światła, nie wiem czym to jest 

spowodowane, czy aż tak źle jest w tej gminie? Nie jest dobrze, że bezpieczeństwo 

mieszkańców przedkładane jest nad inne cele. Chciałbym zauważyć, może będę się mylił, ale 

na przełomie marca, kwietnia zwiększyliśmy do ZOG na płace 300 tys. zł netto plus pochodne. 

Miało to być uzdrowienie wszelkich rzeczy i stworzenie stanowisk dla dyrektora oświaty, który 

miał wygenerować środki, że oświata będzie tańsza. Dziś na oświatę dokładamy kolejne 

pieniążki. Poza tym, że się zwiększyły te dwa stanowiska, to około 20 pracowników ZOG 

dostało 100 zł podwyżki, niech z pochodnymi to 30 tys. zł rocznie, a resztę 270 tys. zł proszę 

państwa, jeżeli ja się mylę, to proszę, żeby ktoś mnie poprawił, poszło dla dwóch osób plus 

zwiększenie pensji dyrektorskiej, bo pan dyrektor poprzedni miał niższą pensję, pani dyrektor 

teraz ma bardzo wysoką pensję. Chciałbym na następną sesję, jeżeli nie jest to tajemnicą dostać 

zakres czynności i stanowiska plus wynagrodzenie, jakie istnieją w ZOG. Rada podjęła decyzję, 

że zwiększyła te środki. Przy tym głosowaniu również wstrzymam się od głosu. Nie jestem 

przeciwny tym obiektom sportowych, one są potrzebne, ale może nie w tych miejscach, trzeba 

powiedzieć, że w tym Rzekuniu jest już natkane i trzy kolejne obiekty się robi a są miejscowości 

też duże typu Borawe, Ławy, Dzbenin, które nie mają tyle tych obiektów. Ja nikogo nie atakuję, 

tylko mówię to, jakie mam odczucia a jestem radnym czwartą kadencję i nie jedno widziałem 

i słyszałem i jakąś wiedzę samorządową mam. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego mówiąc, że informacje, jakie przekazuje radny 

są nieprawdziwe, czasami się zastanawiam skąd pan taką wiedzę otrzymuje, jest to wiedza 

nieprawdziwa i pan ją rozpowszechnia na sesji. Na dzień dzisiejszy w ZOG zostały przyznane 

podwyżki tylko na pewno nie w wysokości 100 zł. Rzeczywiście na ZOG zostały zwiększone 

środki i radnych poinformowałem na co te środki będą przeznaczone i na to zostały 

przeznaczone, proszę się nie martwić, jak mówiłem na komisji na koniec roku przedstawię 

radzie szczegółowe sprawozdanie finansowe. Z tego co się orientuję, to pani dyrektor przyszła 

do ZOG za środki mniejsze od dyrektora. Przyszła za taką samą kwotę, jaką otrzymywała w 

OPS. Kwota przyznana ZOG 300 tys. zł nie została przyznana dla trzech pracowników, którzy 

tam zarządzają. Jeżeli chodzi o dokładanie do oświaty, to tak jak wcześniej informowałem, to 

są dwa różne budżety. ZOG to jeden budżet, szkoły i placówki szkolne to drugi budżet. Reforma 

oświaty może doprowadzić do tego, samorządy staną przed problemem być może zwolnień 

nauczycieli. My nauczycieli zagospodarowaliśmy w taki sposób, że nauczyciele się 

przekwalifikowali. Na posiedzeniach komisji pani skarbnik informowała pana o deficycie. 

Jeżeli chodzi o wyłączanie oświetlenia ulicznego w nocy to chciałbym panu przypomnieć, że 

były rozmowy na komisjach i państwo zabezpieczyliście 60 tys. zł na zmianę czasomierzy, i 

pan jako pierwszy z radnych telefonował do mnie, że o godz. 15 pali się światło. W związku z 

tym przeszliśmy na system analogowy w całej gminie, ten system już funkcjonuje i o przerwie 

też informowałem.  

Radny Edward Gryczka panie Wójcie nieprawdą jest, że była dyskusja na radzie, czy też na 

komisji o tym, że w nocy światło będzie wyłączane. 

Z sali radni potwierdzili, że była mowa. 

Radny Edward Gryczka na jednym z posiedzeń komisji była pani dyrektor ZOG i powiedziała, 

że będzie podwyżka w kwocie 100 zł brutto, gdzie 83 zł netto wyjdzie i to nie są moje słowa, 

tylko pani dyrektor z komisji, gdzie ona na tej komisji była. Docierają do mnie takie sygnały, 

dlatego podnoszę a należę do ludzi, którzy jak wiedzą, to się pytają, dzięki temu jestem czwartą 
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kadencję radnym wybranym z największą ilością głosów w gminie, pan nigdy tyle nie uzyskał 

jako radny. 

Wójt Gminy poinformował, że była przeprowadzona analiza wyłączania światła w czasie 

nocnym w powiecie ostrołęckim i w większości gmin jest wyłączane. W Gminie Łyse nie jest 

wyłączane oświetlenie ze względu na zakład JBB. Rozmawialiśmy na komisjach, co państwo 

radni potwierdziliście oprócz jednego radnego, że wyłączanie światła w nocy wynika m.in. z 

tego że przygotowujemy się do wprowadzenia oświetlenia ledowego, które spowoduje 

oszczędności. Poza tym w przyszłym roku prawdopodobnie czeka samorząd 30% podwyżka za 

prąd, budżet pokazuje, że wyłączanie światła daje oszczędności w ramach, których będzie 

zakupywane oświetlenie ledowe. Będziemy rozmawiali z radnymi i sołtysami w sprawie 

ustalenia godzin wyłączania światła w okresie zimowym. 

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 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Dariusz Olech – 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 została podjęta większością głosów. Uchwała nr XI/73/2019 w załączeniu do 

protokołu. 

 

Ad. 4 

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

wszystkim za przybycie, po czym zamknęła obrady XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Rzekuń. 

 

 

 

Protokolant 


