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PROTOKÓŁ NR XVIII/2019 

z XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń  

9 grudnia 2019 r. 

 

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

w godz. 14.10 – 17.05. Obecnych jest 15 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. Pupek Rafał 

5. Konopka Jerzy     13. Sikorski Włodzimierz 

6. Łada Łucja      14. Wojsz Anna Sylwia 

7. Majewski Zdzisław     15. Żebrowska Małgorzata 

8. Mierzejewski Bogdan 

 

Ponadto w sesji uczestniczą: 

1. Podolak Bartosz    - Wójt Gminy, 

2. Krzysztof Żebrowski     - Sekretarz Gminy 

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

uczestniczy około 30 osób. 

 

 Przebieg obrad: 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Żebrowska otworzyła sesję powitała  radnych, 

zaproszonych gości, sołtysów gminy przybyłych na obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady 

Gminy. Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wpłynęły wnioski w sprawie wprowadzenia 

zmian do porządku obrad od Wóta Gminy i ze Wspólnego posiedzenia Komisji. W pierwszej 

kolejności zostaną poddane pod głosowanie wnioski Wójta, które są najdalej idące. Po czym 

odczytała wniosek Wójta dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktu 3 Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku 

rolnego i wprowadzenie do porządku obrad  punktu 3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego.  

Radny Edward Gryczka poinformował, że radni nie otrzymali żadnej propozycji od Pana 

Wójta, projekt uchwały nie zawierał propozycji stawek co stanowi błąd. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że komisje bardzo długo procedowały nad podatkami i ze względu na 

to, że w obecnej chwili nie ma jedolitego stanowiska rady odnośnie kwestii podatkowych 

pozostałyby więc propozycje bez zmian. W kolejnym wniosku zostanie zaproponowana inna 

możliwość podatkowa. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie zdjęcia  

z porządku obrad punktu 3  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 13. Za wprowadzeniem 

wniosku do porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 2 

radnych.  
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Bezwzględną większością głosów punkt 3  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego został zdjęty z porządku 

obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie 

wprowadzenia do porządku  jako punkt 3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 13. Za wprowadzeniem 

wniosku do porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 2 

radnych.  

Bezwzględną większością głosów punkt 3  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego został wprowadzony do 

porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek Wójta dotyczący zdjęcia z porządku obrad 

punktu 4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek od nieruchomości na 

terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień i wprowadzenia do porządku obrad punktu 

4 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy 

Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek od nieruchomości na terenie 

gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień. 

Radny Edward Gryczka zabierając głos powiedział, że kolejny raz jest ta sama sytuacja, że nie 

dostaliśmy żadnych propozycji od Pana Wójta i dobrze, że Pan Wójt, to wycofuje, bo uchwały 

byłyby zaskarżone przeze mnie do Wojewody, byłem już przygotowany do zaskażenia, bo to 

nie był projekt uchwały, bo powinien zawierać wszystkie składniki jakie tam były 

wykropkowane. Pan Wójt chciał przerzucić na radnych podwyżki, niestety tak się nie da, radni 

nie chcieli wprowadzać podwyżek, Pan Wójt powinien zaproponować a radni powinni się tylko 

odnieść. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego. Wysoka Rada zobligowała mnie do 

przygotowania analizy podatkowej, którą wykonałem. Mi Panie radny zależy na tym, żeby w 

radzie była zgoda w związku z tym zostały wykropkowane kwoty, ponieważ pracujemy na 

komisjach po to, żeby wypracować jednolite stanowisko a nie po to, żeby się kłócić. 

Przedstawiłem radzie dogłębną analizę trzech składników podatkowch, które mogliśmy inaczej 

unormować. Przedstawiłem analizę z powiatu ostrołęckiego, przedstawiłem analizę czym 

będzie skutkowało podniesienie, bądź nie podniesienie stawek podatków. Komisja 

wypracowała stanowisko i nie mam woli przerzucać czekogolwiek na Radę. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie zdjęcia z 

porządku obrad punktu 4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek od 

nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień. Radni uwag nie 

zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 13. Za wprowadzeniem 

wniosku do porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 2 

radnych.  

Bezwzględną większością głosów punkt 4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 

stawek od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień został zdjęty 

z porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie 

wprowadzenia do porządku  jako punkt 4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia 

stawek od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień. Radni uwag 

nie zgłaszali. 
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W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 13. Za wprowadzeniem 

wniosku do porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 2 

radnych.  

Bezwzględną większością głosów punkt 4  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia 

stawek od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień został 

wprowadzony do porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek Wójta dotyczący zdjęcia z porządku obrad 

punktu 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady 

Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: 

Tobolice, Rzekuń, Teodorowo, Ławy i wprowadzenia do porządku  jako punkt 6 Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 

października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Laskowiec, Przytuły 

Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin. Radni uwag nie zgłaszali. 

Na salę obrad weszła radna Anna Wojsz. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie zdjęcia z 

porządku obrad punktu 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

IV/26/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w 

miejscowościach: Tobolice, Rzekuń, Teodorowo, Ławy. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Za wprowadzeniem 

wniosku do porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny.  

Bezwzględną większością głosów punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw 

ulic w miejscowościach: Tobolice, Rzekuń, Teodorowo, Ławy został zdjęty z porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie 

wprowadzenia do porządku  jako punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XIV/88/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nadania 

nazw ulic w miejscowościach Laskowiec, Przytuły Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin. Radni 

uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Za wprowadzeniem 

wniosku do porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny.  

Bezwzględną większością głosów punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XIV/88/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nadania 

nazw ulic w miejscowościach Laskowiec, Przytuły Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin został 

wprowadzony do porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek Wójta dotyczący zdjęcia z porządku obrad 

punktu 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla 

sołectwa Rzekuń. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Za wprowadzeniem 

wniosku do porządku obrad głosowało 14 radnych,  głosów przeciw i wstrzymujących się nie 

było.  

Bezwzględną większością głosów punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży dla sołectwa Rzekuń został zdjęty z porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji dotyczący 

zdjęcia z porządku obrad punktu 14 Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzekuń. 

Radni uwag nie zgłaszali. 
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W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 14. Za wprowadzeniem 

wniosku do porządku obrad głosowało 13 radnych,  głosów przeciw i wstrzymujących się nie 

było. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Bezwzględną większością głosów punkt 14 Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Rzekuń został zdjęty z porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 min. przerwę. 

Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady o godz. 15:02. 

W sesji uczestniczy 15 radnych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała i poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad 

XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń, który rada przyjęła w głosowaniu jawnym 

bezwzględną większością głosów (14 za, 0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu). Po 

wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr XV/2019 oraz XVI/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa 

obliczania podatku rolnego. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy 

Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek od nieruchomości na terenie 

gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2019 Rady Gminy 

Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach 

Laskowiec, Przytuły Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Rzekuń. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/277/2018 Rady Gminy 

Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale 

przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 

XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli szkól, których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń za ich osiągnięcia w 

zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkolę, oraz 

realizacji innych zadań statutowych szkoły. 

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

14. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. 

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

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie obrad. 
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Ad. 2 

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

Gminy Rzekuń. Radni uwag nie zgłaszali. Protokół został przyjęty większością głosów (14 za, 

0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu). 

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

Gminy Rzekuń. Radni uwag nie zgłaszali. Protokół został przyjęty większością głosów (14 za, 

0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu). 

 

Ad. 3 

Radny Edward Gryczka zgłosił wniosek formalny w sprawie odczytania projektu uchwały w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego. 

Radny Edward Gryczka podziękował Wójtowi, za wycofanie uchwał dotyczących podwyżek 

podatków. Stwierdził, że lepiej można zarządzać budżetem, nie generować kosztów, żłobek jest 

jeszcze w budowie, a jest już zatrudniony dyrektor.  

Wójt Gminy powtórzył, że na wniosek radnych została przeprowadzona kalkulacja podatków, 

która była przedstawiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Podatki nie wzrosną, wzrośnie 

tylko podatek od budowli, który obciąży miasto Ostrołęka a nie mieszkańców gminy. Następnie 

przypomniał, że na poprzedniej sesji i poprzednim posiedzeniu komisji referował, czym się 

zajmuje dyrektor żłobka. Jeżeli jest takie życzenie Pana radnego, proszę powiedzieć i pani 

dyrektor przyjdzie na następną sesję i powie czym się zajmuje. Następnie poinformował, że 

gmina dla szkół pozyskała dotacje na pracownie matematyczno – przyrodnicze oraz przekazała 

do szkół, w których dzieci mają najmniejszy dostęp do komputera laptopy z projektu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – wstrzymuję się 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 2 radnych. 

Uchwała z nr XVIII/111/2019 została podjęta większością głosów.  

 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XII/82/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek od 

nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień. 
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Radny Edward Gryczka zapytał, czy stawka 2% od budowli dotyczy tylko wyłącznie OPWiK-

u, czy też innych, którzy mają budowle na terenie gminy? Jaka jest propozycja Ostrołęki na 

następny rok za autobusy? 

Wójt Gminy poinformował, że miasto Ostrołęka wszystkim gminom zafundowało podwyżkę. 

W chwili obecnej gmina będzie płaciła za autobusy jeżdżące tylko po terenie gminy. Podwyżką 

podatku od budowli objęta jest firma OPWiK. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia 

stawek od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień. Radni uwag 

nie zgłaszali. 

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

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – wstrzymuję się 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 2 radnych. 

Uchwała z nr XVIII/112/2019 została podjęta większością głosów.  

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji w sprawie 

wprowadzenia zmian do projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. 

Sołtys Czarnowca poinformował, że wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy podpisali prawie 

wszyscy mieszkańcy. Następnie przedstawił informacje dotyczące ustalania nazwy ulicy 

Olszynowa w Czarnowcu. 

Radny Edward Gryczka zaproponował, żeby Wójt wysłał na ulicę Olszynową pracowników 

Gminy, żeby dokonali wizji lokalnej, żeby mieć wiedzę, jak ta ulica ma przebiegać. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek wprowadzenia zmian do 

projektu uchwały.  

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 15. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 15 radnych,  głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania 

nazw ulic w miejscowości Czarnowiec wraz z przyjętym wnioskiem. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 
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- 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 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XVIII/113/2019 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XIV/88/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nadania 

nazw ulic w miejscowościach Laskowiec, Przytuły Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin. Radni 

uwag nie zgłaszali. 

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

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała z nr XVIII/114/2019 została podjęta większością głosów.  

 

Ad. 7 

Radny Edward Gryczka zwrócił uwagę, że w programie są przewidziane wpływy, dochody i 

wydatki. Jest przewidziany wydatek na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych natomiast nie ma a zawsze były nakłady na poszczególne świetlice? 

Pani Mirosława Mierzejewska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą wysokość diet ustala rada gminy 

w Gminnym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego 

środki zostały zapisane. Jeżeli chodzi o wydatki na poszczególne świetlice, to w programie nie 

zapisuje ich się, tylko zostaną wykazane w sprawozdaniu, które radni otrzymają do końca 

marca. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok. 

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do ww. projektu uchwały. 

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

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie wnosi uwag do ww. projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

Radni uwag nie zgłaszali. 

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

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XVIII/115/2019 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do ww. projektu uchwały. 

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

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie wnosi uwag do ww. projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 

wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 
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- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XVIII/116/2019 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Rzekuń. 

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do ww. projektu uchwały. 

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

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie wnosi uwag do ww. projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających 

naukę na terenie gminy Rzekuń. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XVIII/117/2019 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 

r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 

podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rzekuń. 

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do ww. projektu uchwały. 

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

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie wnosi uwag do ww. projektu uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

Nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Rzekuń. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XVIII/118/2019 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji w sprawie 

wprowadzenia zmian do projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia 

zmian do projektu uchwały, §1 punkt 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie „3. Z funduszu nagród, o 

którym mowa w ust. 2 środki w wysokości 70% przeznacza się do dyspozycji na nagrody 

dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, a 30% środków przeznacza się na nagrody do 

dyspozycji organu prowadzącego”. 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 15. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 15 radnych,  głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 

2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wraz z przyjętym 

wnioskiem. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 
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- 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 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XVIII/119/2019 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji w sprawie 

wprowadzenia zmian do projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia 

zmian do projektu uchwały, §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się następujący podział 

środków z funduszu, o którym mowa w ust. 1: 

70% środków przeznacza się na nagrody dyrektora, 

30% środków przeznacza się na nagrody Wójta. 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 15. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 15 radnych,  głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkól, których organem prowadzącym 

jest Gmina Rzekuń za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkolę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły 

wraz z przyjętym wnioskiem. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Rafał Pupek – 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 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XVIII/120/2019 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 13 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Poinformował, 

że zostanie podpisana umowa na budowę mostu w Teodorowie oraz na budowę drogi Troszyn 

– Zabiele – Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec /informacja w załączeniu do protokołu/. 

 

Ad. 14 

Radny Edward Gryczka zapytał, czy to prawda, że w dwóch miejscowościach Susku Nowym i 

w Ławach palą się światła? Czy pumptrack, który wybudowała gmina jest w pełni bezpieczny? 

Czy docierają do Pana Wójta sygnały, że co niektórzy młodzi ludzie już się tam połamali? 

Sołtys Czarnowca poprosił o szybszą realizację zamówień tablic z nazwami ulic oraz 

zasugerował zmianę systemu wieszania tablic. 

 

Ad. 15 

Wójt Gminy poinformował, że w miejscowości Ławy w celu rozłączenia istniejących obwodów 

należałoby zamontować szafę sterującą, która jest kosztowna, po drugie jest duży ruch na tej 

ulicy, dlatego zapadła decyzja, że lepiej będzie jak lampy będą się świecić. Pani Sołtys z Suska 

Nowego poinformowała, że lampy są gaszone w nocy. Do gminy nie docierają informacje, że 

użytkownicy pumptrack połamali się. W regulaminie jest zapisane, że osoby korzystające z 

pumptrack mają być wyposażone w kask i ochraniacze. 

Sekretarz Gminy poinformował, że radni na posiedzeniu komisji zapoznawali się z nowym 

sposobem oznaczania ulic i sukcesywnie będą one wprowadzane. 

 

Ad. 16 

Sołtys Czarnowca wyjaśnił, że jazda na pumptrack jest tzw. sportem grawitacyjnym więc wiąże 

się z ryzykiem złamań, zwichnięć i nic nie da się zrobić. Przy osobach niepełnoletnich winą 

obarczałbym tylko rodziców, którzy pozwalają wjeżdżać na ten tor bez kasku i ochraniaczy. W 

regulaminie jest jasno napisane w jakim uposażeniu można korzystać z pumptrack. Następnie 

poprosił o częstsze opróżnianie koszy na śmieci. 

Sołtys Czarnowca wręczył Panu Jerzemu Konopce symboliczny rower w podziękowaniu za 

odrestaurowanie Grobu Nieznanego Żołnierza w Teodorowie. 

Pan Arkadiusz Zyśk poinformował, że Starosta z Wojewodą podpisują umowę na budowę 

mostu w Teodorowie, następnie będzie podpisana umowa na budowę drogi Troszyn – Zabiele 

– Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec. Następnie poruszył sprawę rozbudowywanego ciągu 

kolejowego w Ławach i Goworkach. Poinformował, że przejazdy kolejowe i drogi będą 

likwidowane i nie ma żadnych informacji dotyczących nowych. Zaproponował w tej sprawie 

spotkanie i poprosił Wójta o zaangażowanie w tą sprawę. 

Wójt Gminy poinformował, że jeżeli będzie takie spotkanie to weźmie w nim udział. Rozmowy 

wstępne w sprawie przejazdu w Ławach i Goworkach trwają.  

 

Ad. 17 

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

wszystkim za przybycie, po czym zamknęła obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Rzekuń. 

 

 

 

Protokolant        Przewodnicząca Rady 

Agnieszka Górska      Małgorzata Żebrowska 


