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PROTOKÓŁ NR XXIII/2020 

z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń  

4 marca 2020 r. 
 

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

w godz. 15.10 – 15.40. Obecnych jest 11 radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności  

w załączeniu do protokołu. Obradom przewodniczy Małgorzata Żebrowska Przewodnicząca 

Rady Gminy.  

 

Radni obecni: 

1. Gierwatowski Andrzej    8. Namiotko Jarosław 

2. Gryczka Edward     9. Olech Dariusz 

3. Kaczmarczyk Rafał Marcin     10. Wojsz Anna Sylwia 

4. Konopka Jerzy     11. Żebrowska Małgorzata 

5. Łada Łucja        

6. Mierzejewski Bogdan        

7. Mierzejewski Ireneusz 

 

Radni nieobecni: 

1. Dmochowski Stanisław 

2. Majewski Zdzisław 

3. Sikorski Włodzimierz 

4. Pupek Rafał 

 

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 30 osób. 

 

 Przebieg obrad: 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Żebrowska otworzyła sesję powitała  radnych, 

zaproszonych gości, sołtysów gminy przybyłych na obrady XXIII nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Poionformowała, że 

sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy. Następnie odczytała porządek obrad. Radni 

uwag nie zgłaszali.  

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad; 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020-2029; 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2020 rok; 

4. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2 

Wójt Gminy poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana w związku z zakończeniem 

procedury przetargowej związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Następnie 
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będą prowadzone rozmowy dotyczący ustalenia metody i stawki opłat za odpady komunalne. 

Wstępne rozmowy były na dzisiejszym posiedzeniu komisji.  

Wójt Gminy poinformował, że w związku z wykrytym w Polsce koronawirusem zostały 

przygotowane informacje dla mieszkańców, w jaki sposób postępować. Zwrócił się do 

sołtysów, aby rozpowszechnili te informacje w swoich miejscowościach. Poza tym zostaną 

zakupione żele antybakteryjne do instytucji. 

Radny Edward Gryczka zabierając głos powiedział, że chce nakreślić problem, który staje przed 

Wysoką Radą, a dotyczy podwyżki za śmieci, które będą. Na komisji Wójt zaproponował 

pewną słuszną kwotę, jaką by widział, ale nie zmienia to faktu, że podwyżka za śmieci będzie 

bardzo bolesna dla mieszkańców. Jakbyśmy nie zrobili, to ta podwyżka będzie 100% dla rodzin 

złożonych z więcej niż dwóch osób. Musimy mieć świadomość, że jest bardzo duży problem. 

Z wyliczeń Wójta, które przedstawił na komisji stawka byłaby najmniejsza w porównaniu z 

okolicznymi gminami, którą i tak odczują liczniejsze rodziny. Następnie zaproponował, aby na 

następne posiedzenie komisji, które będzie dotyczyło stawek za śmieci zaprosić sołtysów. 

Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że sytuacja jest trudna, bo w 

tym roku podwyżek nie unikniemy, wynika to ze wzrostu podatku ze 140 zł rok do roku na 170 

zł i następnie do 190 zł, w skali roku i w sytuacji, gdy gmina posiada 2,5 tys. odpadów można 

łatwo policzyć ile gmina musi zapłacić tego podatku a gmina nie generuje więcej śmieci tylko 

to wynika ze zmian ustaw, legislacyjnych podatkowych i tych pieniędzy gmina nie bierze. 

Gmina ma obowiązek się tym zajmować. Najkorzystniejszą cenę ma gmina Lelis, która ma 

własny transport, dla gminy Rzekuń stawka za śmieci, przy całkowicie zewnętrznej obsłudze 

za transport i składowanie wychodzi około 17 zł za osobę. Z ustawy zmienia się częstotliwość 

odbioru, podatki i sytuacja staje się trudna. Poza tym gmina nie ma możliwości, jako samorząd 

dopłacać do tego systemu śmieciowego. Zgodnie z ustawą gminy przechodzą na system opłat 

od osoby i gminy muszą się dostosować do nowego systemu, ponieważ inne uchwały od 

gospodarstwa prokuratorzy skarżą do sądu. Trzeba mieć świadomość, że ceny będą rosły. 

Sołtys Sołectwa Czarnowiec odniósł się do sposobów naliczania opłat za śmieci. 

Poinformował, że są gminy, w których opłata za śmieci jest naliczana na podstawie zużycia 

wody. 

Na sali odezwało się naraz wiele głosów w omawianej kwestii. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zabieranie głosu pojedynczo. 

Sołtys Sołectwa Czarnowiec zaproponował, żeby na dyskusję o metodzie i stawce za śmieci 

sołtysi przygotowali różne propozycje. 

Przewodnicząca Rady poprosiła do zabieranie głosu w dyskusji dotyczącej WPF. Radni głosu 

nie zabierali. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 12. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Andrzej Gierwatowski – wstrzymuję się od głosowania 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się od głosowania 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Jarosław Namiotko – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 
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Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 0 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała z nr XXIII/157/2020 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2020 rok. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 11. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Andrzej Gierwatowski – wstrzymuję się od głosowania 

- 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 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Rafał Pupek – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 0 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała z nr XXIII/158/2020 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 4 

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

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

Rzekuń. 

 

 

 

Protokolant        Przewodnicząca Rady 

Agnieszka Górska      Małgorzata Żebrowska 

 


