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PROTOKÓŁ NR XXI/2020 

z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń  

12 luty 2020 r. 
 

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

w godz. 14.10 – 14.50. Obecnych jest 12 radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności  

w załączeniu do protokołu. Obradom przewodniczy Stanisław Dmochowski 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy.  

 

Radni obecni: 

1. Dmochowski Stanisław    8. Mierzejewski Ireneusz 

2. Gierwatowski Andrzej    9. Namiotko Jarosław 

3. Gryczka Edward     10. Olech Dariusz 

4. Konopka Jerzy     11. Pupek Rafał 

5. Łada Łucja      12. Wojsz Anna Sylwia 

6. Majewski Zdzisław        

7. Mierzejewski Bogdan 

 

Radni nieobecni: 

1. Kaczmarczyk Rafał Marcin 

2. Sikorski Włodzimierz 

3. Żebrowska Małgorzata 

 

Ponadto w sesji uczestniczą: 

1. Podolak Bartosz    - Wójt Gminy, 

 

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

uczestniczy około 30 osób. 

 

 Przebieg obrad: 

 

Ad. 1 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Dmochowski otworzył sesję powitała  radnych, 

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

Gminy. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia 

do porządku obrad jako punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, do 

prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Rzekuń oraz punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 

administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń. 

Zapytał, czy Wójt Gminy wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w porządku obrad? 

Radny Edward Gryczka zbierając głos powiedział, że radni otrzymali porządek obrad i zmiany 

powinni przegłosować. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad jako punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
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uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Rzekuniu, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Rzekuń oraz punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, do prowadzenia postępowań oraz 

wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń. 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 12. Za wprowadzeniem wniosku do 

porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

Bezwzględną większością głosów punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, do 

prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Rzekuń oraz punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 

administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń został wprowadzony do porządku obrad. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie zmieniony porządek 

obrad XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń. 

W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, obecnych jest 12. Za zmienionym porządkiem obrad 

głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.   

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dziennego Domu „Senior+”  

w Rzekuniu stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/104/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/117/2019 Rady 

Gminy Rzekuń z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania 

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

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania 

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

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, do prowadzenia postępowań oraz 

wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rzekuniu, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 

administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń. 

7. Zakończenie obrad. 

Wójt Gminy jako wnioskodawca zwołanej seji nadzwyczajnej wyraził zgodę na wprowadzenie 

zmian do porządku obrad. 

 

Ad. 2 

Wójt Gminy poinformował, że ze względu na tę uchwałę została zwołana sesja, następnie 

omówił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu 

stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/104/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie 

utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił komisje o przedstawienie opinii w sprawie ww. 

projektu uchwały. 
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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. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

statutu Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu stanowiącego załącznik do uchwały nr 

XVII/104/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” 

w Rzekuniu. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

przedstawia się następująco: 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się od głosowania 

- 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 

- Anna Sylwia Wojsz – jestem za 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała z nr XXI/138/2020 została podjęta większością głosów.  

 

Ad. 3 

Radny Edward Gryczka zabierając głos powiedział, że jest to uchwała, którą kolejny raz 

przyszło unieważniać i kolejną podejmować. W takiej sytuacji, gdy uchwały będą uchylane i 

kolejne podejmowane wstrzyma się od głosowania, ponieważ uważa, że uchwały są 

niedoprecyzowane. Nie wie, czy uchwały będą dobre, czy nie będą kolejny raz podejmowane. 

Wójt Gminy dodał, że uchwały opiniuje mecenas, ale z wydziału nadzoru Wojewody jest 

informacja, żeby zmienić uchwały, w związku z czym uchwały są dostosowywane do 

wytycznych z wydziału nadzoru. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił komisje o przedstawienie opinii w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XVIII/117/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

pobierających naukę na terenie Gminy Rzekuń. 

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. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XVIII/117/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 grudnia 2019 r. 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 12. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 
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- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się od głosowania 

- 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 

- Anna Sylwia Wojsz – jestem za 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała z nr XXI/139/2020 została podjęta większością głosów.  

 

Ad. 4 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił komisje o przedstawienie opinii w sprawie 

przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

pobierających naukę na terenie Gminy Rzekuń. 

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. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał 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 12. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się od głosowania 

- 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 

- Anna Sylwia Wojsz – jestem za 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała z nr XXI/140/2020 została podjęta większością głosów.  

 

Ad. 5 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rzekuniu, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu 
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świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Rzekuń. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

przedstawia się następująco: 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się od głosowania 

- 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 

- Anna Sylwia Wojsz – jestem za 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

 

Radny Edward Gryczka: Panie Przewodniczący, głosowaliśmy nad czymś, czego nie 

dostaliśmy. W poniedziałek była jakaś sygnalizacja, natomiast jeśli się wprowadza do porządku 

obrad to jest wymóg, że radnym trzeba przedstawić projekt uchwały przed głosowaniem a nie 

dostaliśmy. Należało dzisiaj radnym projekt uchwały rozdać. 

Radna Łucja Łada zabierając głos powiedziała, że wszyscy radni na komisji otrzymali w wersji 

papierowej projekt uchwał. Każdy miał okazje się z tym zapoznać. Dostaliśmy projekt uchwał. 

Radny Edward Gryczka zwrócił uwagę, że wszyscy radni przed wprowadzeniem zmian do 

porządku obrad powinni otrzymać projekt uchwały, którego nie otrzymał. 

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała z nr XXI/141/2020 została podjęta większością głosów.  

 

Ad. 6 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, do prowadzenia 

postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń. 

Radni uwag nie zgłaszali. 

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

przedstawia się następująco: 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się od głosowania 

- 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 

- Anna Sylwia Wojsz – jestem za 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała z nr XXI/142/2020 została podjęta większością głosów.  
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Ad. 7 

Wójt Gminy podziękował radzie za wszystkie głosowania. Następnie poinformował, że po sesji 

będzie chciał rozmawiać z sołtysami w sprawie budowy linii 400kV oraz z radą w sprawie 

zagospodarowania terenu w Rzekuniu (budowa hospicjum, modernizacja remizy OSP  

w Borawem) oraz zapoznać radę z planowanymi zmianami w budżecie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, 

podziękował wszystkim za przybycie, po czym zamknął obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy Rzekuń. 


