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PROTOKÓŁ NR XVI/2019 

z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń  

14 listopada 2019 r. 
 

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

w godz. 15.06 – 15.50. Obecnych jest 13 radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności  

w załączeniu do protokołu. Obradom przewodniczy Małgorzata Żebrowska Przewodnicząca 

Rady Gminy.  

 

Radni obecni: 

1. Dmochowski Stanisław    8. Namiotko Jarosław 

2. Gierwatowski Andrzej    9. Olech Dariusz 

3. Gryczka Edward     10. Pupek Rafał 

4. Kaczmarczyk Rafał Marcin    11. Sikorski Włodzimierz 

5. Konopka Jerzy     12. Wojsz Anna Sylwia 

6. Mierzejewski Bogdan    13. Żebrowska Małgorzata 

7. Mierzejewski Ireneusz        

   

 

Radni nieobecni: 

     1. Łada Łucja 

     2. Majewski Zdzisław 

 

Ponadto w sesji uczestniczą: 

1. Podolak Bartosz    - Wójt Gminy, 

2. Krzysztof Żebrowski     - Sekretarz Gminy, 

3. Monika Michalska    - Skarbnik 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 XVI 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 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. 

„Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń”  

nr RPMA.09.02.01-14-c789/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2029. 

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

5. Zakończenie obrad. 

Radni uwag nie zgłaszali. 
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Ad. 2 

Wójt Gminy poinformował o przyczynach zwołania sesji, następnie omówił projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompleksowy system wsparcia osób 

starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń” nr RPMA.09.02.01-14-c789/19 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Radny Edward Gryczka zapytał, czy sesji nie można było zwołać w trybie zwyczajnym? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie można było zwołać sesji w trybie zwyczajnym. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompleksowy system wsparcia osób starszych 

zamieszkujących Gminę Rzekuń” nr RPMA.09.02.01-14-c789/19 współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 13. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Jarosław Namiotko – 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, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XVI/101/2019 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 3 

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. 

Radny Edward Gryczka wypowiedział się w sprawie autopoprawki. Zasugerował, że środki na 

pumptrack powinny być wprowadzone wcześniej, ponieważ wiadomo było, że starostwo w tej 

sprawie uchwałę podjęło już w październiku. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie można wprowadzać do budżetu gminy środków na podstawie 

informacji, że starostwo podjęło uchwałę, ponieważ uchwała musi być jeszcze podpisana  

i przesłana. Środki są wprowadzane na podstawie oficjalnego pisma ze starostwa. 

Wójt Gminy dodał, że aby gmina otrzymała środki ze starostwa musi zostać podpisane 

porozumienie między gminą a starostwem. 

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 /12 za, 1 przeciw,  

0 radny wstrzymało się od głosu/. 

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 13. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 
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- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Jarosław Namiotko – 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 12 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała z nr XVI/102/2019 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 4 

Radny Edward Gryczka zwrócił uwagę, że do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy nie zostało dołączone uzasadnienie. Natomiast projekt uchwały jest czyszczeniem 

budżetu. Następnie zapytał m.in. o zwiększenia w gospodarce komunalnej. 

Skarbnik Gminy odpowiadając radnemu na pytanie wyjaśniła, że projekt uchwały jest 

urealnieniem wydatków i dochodów. Następnie stwierdziła, że szkoda, że radny na komisji nie 

zapytał, nie miał uwag do budżetu. 

Wójt Gminy dodał, że o 14:00 było wspólne posiedzenie wszystkich komisji i był omówiony 

projekt uchwały i szkoda, że nie było wtedy pytań, na które szczegółowo moglibyśmy 

odpowiedzieć. 

Radny Edward Gryczka zapytał, w którym dziale zostaną zaksięgowane dochody bo z uchwały 

nie wynika. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest wszystko zapisane w załączniku nr 1. 

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 13. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Jarosław Namiotko – 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 12 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała nr XVI/103/2019 została podjęta większością głosów.  
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Ad. 5 

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

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

Rzekuń. 

 

 

 

Protokolant 

Agnieszka Górska 


