
PROTOKÓŁ NR XXX/2020
z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń 

4 grudnia 2020 r.

Miejsce  obrad sala  gimnastyczna  w  Szkole  Podstawowej  im.  gen.  Józefa  Bema  
w Rzekuniu, ul Nowa 7, w godz. 14.00 – 15.30. 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 9. Mierzejewski Ireneusz
2. Gierwatowski Andrzej 10. Namiotko Jarosław
3. Gryczka Edward 11. Sikorski Włodzimierz
4. Kaczmarczyk Rafał Marcin 12. Wojsz Anna Sylwia
5. Konopka Jerzy 13. Żebrowska Małgorzata
6. Łada Łucja
7. Majewski Zdzisław
8. Mierzejewski Bogdan

Radni nieobecni:

1. Olech Dariusz
2. Pupek Rafał

Ponadto w sesji uczestniczą:

1. Żebrowski Krzysztof - Sekretarz Gminy

oraz sołtysi. Ogółem w sesji uczestniczy około 40 osób.

Przebieg obrad:
Ad. 1
Przewodnicząca  Rady  Gminy Małgorzata  Żebrowska  otworzyła  sesję  powitała   radnych,
zaproszonych  gości,  sołtysów  gminy  przybyłych  na  obrady  XXX  zwyczajnej  sesji  Rady
Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Następnie odczytała
porządek obrad. 
Radny Edward Gryczka zapytał, czy program sesji będzie realizowany w pełni ze względu na
to, że jest w porządku obrad sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami oraz
interpelacje i zapytania radnych, sołtysów i odpowiedzi na nie, bo nie widać pana Wójta? Czy
jest  ktoś,  kto ma upoważnienie  pana Wójta  do zajmowania  głosu w tej  sprawie? Czy są
pełnomocnictwa do udzielenia odpowiedzi i do sprawozdania z działalności między sesjami?
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sprawozdanie wpłynęło, także pan Sekretarz
pewnie je odczyta w odpowiednim miejscu.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że pan Wójt przekazał na ręce pani Przewodniczącej sprawozdanie
i  można się  z nim zapoznać.  Natomiast  w części  dotyczącej  interpelacji  oraz zapytań nie
posiada pełnomocnictwa natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby można było je zgłosić 
i pan Wójt odniesie się do tych zapytań, interpelacji na następnej sesji.
Radny  Edward  Gryczka powiedział,  że  w  kwestii  formalnej  jeżeli  mamy  realizować
scenariusz  sesji,  no  to  jak  głosujemy  przyjęcie  porządku  obrad  i  jest  punkt,  którym nie
będziemy się zajmowali, no to nie wiem, czy nie jest stosowne, żeby punktu nie było, no bo
coś jest nie tak, tak bym powiedział bo jeżeli z góry zakładamy, że nie będzie tego punktu i
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nie będzie odpowiedzi no to trzeba ten punkt wycofać z porządku obrad. Natomiast, jeżeli
przyjmujemy porządek obrad to musimy go realizować w 100% takie jest moje zdanie. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła,  że rada może się przychylić do wniosku kolegi,
żeby zdjąć interpelacje i zapytania z porządku obrad.
Radny Władysław Sikorski zapytał, czy interpelacje i zapytania kierowane są tylko do Wójta?
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że nie tylko.
Radny Władysław Sikorski zwrócił uwagę, że pytania można zadać nie do Wójta i nie trzeba
tego punktu zdejmować.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że  pytanie można zadać do Wójta, na które
odpowie na następnej sesji.
Radny Władysław Sikorski stwierdził,  że jest pan Sekretarz i udzieli odpowiedzi i nie ma
podstawy do ściągnięcia punktu.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że jeżeli będą do niego pytania, to udzieli odpowiedzi.
Przewodnicząca Rady Gminy  poddała pod głosowanie wniosek radnego Edwarda Gryczki  
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu.
Radny Edward Gryczka zwrócił  uwagę,  że nie  mówiłem,  że zapytania,  tylko odpowiedzi
punkt następny odpowiedzi. Zapytania mogą paść, będą zarejestrowane i pan Wójt przygotuje
na  następną  sesję,  jeżeli  ma  nie  być  odpowiedzi,  no  to  punkt  odpowiedzi  tylko  bym
proponował wykreślić z porządku obrad.
Radny Władysław Sikorski zwrócił uwagę, że odpowiedzi tak samo mają się do pytań.
Radny Edward Gryczka wobec powyższego wycofał swój wniosek, jako taki, który nie padł.
Przewodnicząca  Rady  Gminy odczytała  i  poddała  pod  głosowanie  porządek  obrad  XXX
zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń.
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 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
- Włodzimierz Sikorski – jestem za
- Anna Wojsz – jestem za
- Małgorzata Żebrowska- jestem za
Za porządkiem obrad głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny.  

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2020 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2020-2029;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2020 rok;
5.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  jako
podstawa obliczania podatku rolnego;
6. 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;
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7.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie nadania  nazwy ulicy  w miejscowości  Nowa
Wieś Wschodnia;
8.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  w  drodze
darowizny  przez  Gminę  Rzekuń  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonej  w
obrębie Rzekuń gm. Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym 150/5;
9.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  przez  Gminę
Rzekuń  
w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym
78/2  
w obrębie Goworki gm. Rzekuń;
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
11. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie obrad.

Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół był dostępny do wglądu zgodnie 
z informacją zawartą w zawiadomieniu o sesji.
Radny  Edward  Gryczka zapytał,  dlaczego  w  nagraniu  sesji  jest  w  jednym  momencie
wypowiedzi pana Wójta takie pipi pipi pipi nie ma tej wypowiedzi, dlaczego tak jest zrobione
i czego dotyczyło? Czy w oryginalnym nagraniu to jest tylko jest jakaś sprawa, która wyszła,
która nie może ujrzeć światła dziennego, czy jest  jakieś prawnie to obostrzone chciałbym
wiedzieć  dlaczego,  czy to  w ogóle  jest  gdzieś  w obiegu w naszej  gminie?  Pewnie jakieś
przepisy do tego są, ale jakie to były przepisy i dlaczego to zostało zrobione?
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że jest to przykład tego o czym była już mowa kilkukrotnie, gdy
odpowiadał  na  pytanie  dotyczące  kwestii  nagrań,  mianowicie  jest  to  rodzaj  anonimizacji
części  nagrania,  która  może dotyczyć danych osobowych.  Jeżeli  ktoś  z  radnych,  państwa
sołtysów, Wójta tego typu rzecz wypowie mamy możliwość zanonimizowania. Treść jest w
pełni  zapisana,  przechowywana  i  jeśli  jakiekolwiek  organy  o  nią  wystąpią  to  oczywiści
istnieje  możliwość  poznania  pełnej  treści.  Natomiast  przepis  dotyczący  RODO,  ochrony
danych osobowych wskazują jednoznacznie na potrzebę anonimizacji takiej części nagrania.
Tutaj mamy element, o którym już chyba z 2 - 3 razy żeśmy wcześniej mówili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół nr XXIX/2020 z sesji Rady
Gminy  Rzekuń.  Protokół  został  przyjęty  większością  głosów (12  za,  0  przeciw,  1  radny
wstrzymał się od głosu).

Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2020-
2029.
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.

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  13.  Głosowanie
przedstawia się następująco:
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- 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
- Włodzimierz Sikorski – jestem za
- Anna Wojsz – jestem za
- Małgorzata Żebrowska- jestem za

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała nr XXX/210/2020 została podjęta większością głosów.

Ad. 4
Radny  Edward  Gryczka zabierając  głos  powiedział,  że to  jest  czyszczenie  budżetu. 
Do minimum okroiło się pieniążki na tych zadaniach, gdzie w jego przekonaniu większość
była do wykonania,  bo jeżeli  my budżet przyjmujemy na początku roku to po to żeby go
realizować a nie po to żeby ponad 50 pozycji na koniec roku zdejmować to jest z 20 mln 4
zeszło, 20% mniej więcej schodzimy z inwestycji a to jest potrzebne tylko do tego bo mamy
już  końcówkę roku,  że  wykonanie  budżetu  będziemy mieli  na  poziomie  95% Chciałbym
usłyszeć ile zostało wykonane na zadaniu hydrofornia w Dzbeninie? Jakie żeśmy poczynili
kroki i dlaczego zdejmujemy z ul. Kościelnej 720 tysięcy w Laskowcu? Co było przyczyną,
dlaczego zdejmujemy, dlaczego żeśmy tego nie zrobili? Żadnych informacji tylko mamy tak,
ręka  
w górę, ręka w dół, ręka w górę, ręka w dół jeżeli ktoś jest nieposłuszny to zostaje od stołu
odstawiony jak widzę, że kolega kolejny już został od stołu odstawiony nie został zapraszany
na spotkania potajemne, które w tej radzie się odbywają, ma prawo rada, ma prawo rada bo do
takich spotkań ma prawo i dyskutować. Natomiast nie dajmy się omamić, że będziemy mieli
covidowego 40 mln bo bilion 200 miliardów na całą Polskę trzeba by było, żeby samorządy
przeciętnie tak samo województwo żyje, nie da rady. 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że dość dokładnie kwestia dotycząca zmian budżetowych została
omówiona w środę na komisji.  Komisje w tym zakresie będą prezentować swoje stanowiska,
ale wobec tego, że państwo sołtysi nie byli na tym posiedzeniu po raz kolejny powtórzył,
omówił zmiany w budżecie na 2020 rok.
Możemy tu siedząc głosić hasła populistyczne bo każdy ma do tego prawo, natomiast zmiany
budżetowe wzięły się z następujących rzeczy. Po pierwsze część inwestycji jest zrealizowana
i  wobec  tego  zdejmujemy  te  pieniądze,  które  zostały  niewykorzystane  w  ramach  tych
inwestycji.  Pozostałe  inwestycje  mamy  w  prognozie  wieloletniej  to  nie  są  jednoroczne
inwestycje tylko Rada przewidziała ich realizacje jako samorząd w perspektywie kilkuletniej 
i wobec tego wszyscy tak jak tu siedzimy pamiętamy o rzeczy następującej: o tym, że staramy
się pozyskać środki finansowe zewnętrzne. Złożyliśmy, to była katorżnicza praca urzędników
w ramach realizacji normalnych obowiązków złożyliśmy różne wnioski, praktycznie na każdą
dziedzinę życia na około 50 mln z tarcz covidowych, które przewidział rząd. Rząd wycofał
się
z wielu projektów, które były planowane na rok 2020 w związku z pandemią i wobec tego na
część inwestycji nie byliśmy w stanie pozyskiwać środków składając wnioski, bo po prostu
takich projektów nie było, ale w momencie, kiedy rząd ogłosił, iż przewiduje ogromne środki 
z  tarcz  antycovidowych  dla  samorządu  na  różne  rodzaje  inwestycji  to  tych  projektów
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złożyliśmy  na  prawie  50  mln.  Chciałbym  państwu  przypomnieć,  że  w  tych  zmianach
budżetowych dzięki ciężkiej pracy naszych urzędników udało nam się pozyskać, zwiększyć
dochody prawie o 3 mln zł. Staramy się zrealizować to, co państwo w sposób bardzo ambitny
zaplanowaliście, bo takie są potrzeby społeczne mieszkańców naszych miejscowości.
Radny Edward Gryczka odniósł się do podatku VAT. Inne samorządy nie sięgają po to, bo
nie mają po co, mało inwestycji robili. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2020-
2029.
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.

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  13.  Głosowanie
przedstawia się następująco:
- Stanisław Dmochowski – jestem za
- Andrzej Gierwatowski – wstrzymuję się od głosowania
- Edward Gryczka – jestem przeciw
- 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
- Włodzimierz Sikorski – jestem za
- Anna Wojsz – jestem za
- Małgorzata Żebrowska- jestem za

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała nr XXX/211/2020 została podjęta większością głosów.

Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku
rolnego. 
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.

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  13.  Głosowanie
przedstawia się następująco:
- Stanisław Dmochowski – jestem za
- Andrzej Gierwatowski – jestem za
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- 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
- 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 nr XXX/212/2020 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie 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. 
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

Przewodnicząca  Rady Gminy w związku  z  zaistniałą  pomyłką  pisarską  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.
Radny Włodzimierz Sikorski zapytał, czy w punkcie 2 tego nie powinien być paragraf 1 i 2 
a nie 2 i 3?
Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

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  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
- Łucja Łada – jestem za
- Zdzisław Majewski – jestem za
- Bogdan Mierzejewski – jestem za
- Ireneusz Mierzejewski – jestem za
- Jarosław Namiotko – jestem za
- Włodzimierz Sikorski – jestem za
- Anna Wojsz – jestem za
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- Małgorzata Żebrowska- jestem za

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXX/213/2020 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia.
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.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia. 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
- Łucja Łada – jestem za
- Zdzisław Majewski – jestem za
- Bogdan Mierzejewski – jestem za
- Ireneusz Mierzejewski – jestem za
- Jarosław Namiotko – 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 nr XXX/214/2020 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń
nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonej  w  obrębie  Rzekuń  gm.  Rzekuń
oznaczonej numerem ewidencyjnym 150/5.
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.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody  na  nabycie  w  drodze  darowizny  przez  Gminę  Rzekuń  nieruchomości  gruntowej
niezabudowanej  położonej  w  obrębie  Rzekuń  gm.  Rzekuń  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym 150/5. 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 – 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
- 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 nr XXX/215/2020 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  przez  Gminę  Rzekuń  w  drodze
bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  78/2  w
obrębie  Goworki  gm.  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.

Sekretarz Gminy omówił ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż przez Gminę Rzekuń w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem ewidencyjnym 78/2 w obrębie Goworki gm. Rzekuń. 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
- Łucja Łada – jestem za
- Zdzisław Majewski – jestem za
- Bogdan Mierzejewski – jestem za
- Ireneusz Mierzejewski – jestem za
- Jarosław Namiotko – 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 nr XXX/216/2020 została podjęta jednogłośnie.
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Ad. 10
Sekretarz Gminy odczytał sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy Rzekuń.

Ad. 11
Radny  Edward  Gryczka zapytał  o  sprawę  tworzenia  aglomeracji.  W  mojej  ocenie  to  są
kompetencje  rady  nie  pamiętam,  żeby  była  tu  konsultacja  w  radzie,  utworzenie  należy
wyłącznie  do  kompetencji  rady.  Drugie  pytanie  dotyczy,  czy  gospodarka  komunalna  jest
przygotowana do administrowania do zarządzania siecią kanalizacji sprzętowo? Jak to będzie
wyglądało organizacyjnie? I trzecie pytanie, ponowię te pytanie, które zadałem miesiąc temu.
Jaki jest stan z budową żłobka, czy gmina Rzekuń jest w sporze z wykonawcą, czy domaga
się jakichś zwrotów, czy były kary umowne, czy one zostały przekroczone, czy nie? 
Sołtys sołectwa Czarnowiec zapytał,  czy podjęta przez radę uchwała w sprawie obniżenia
średniej  ceny  skupu  żyta  jako  podstawa  obliczania  podatku  rolnego  będzie  miała
konsekwencje
dla niechcący, omyłkowo zlikwidowanych gospodarstw przez powszechny spis rolny, który
się zakończył 30 listopada? Mieszkańcy telefonują do mnie z zapytaniem dlaczego zostało
zlikwidowane ich gospodarstwo? Czy te podatki dla mojego gospodarstwa zlikwidowanego
przez GUS przez ten powszechny spis rolny nie będą wyższe?
Radny  Włodzimierz  Sikorski zapytał,  czy  w związku  z  przejęciem przez  gminę  ścieków
podatek,  który  był  płacony  gminie  zostanie  przerzucony  na  mieszkańców  i  zwiększą  się
koszty ścieków czy pozostaną na tych samych stawkach?

Ad. 12
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że mieszkańcy nie poniosą większych kosztów odbioru ścieków,
ponieważ kwestia dotycząca opłat jest bardzo skomplikowana, zatwierdzana jest przez Wody
Polskie  w  Białymstoku.  Następnie  odniósł  się  do  pytania  dotyczącego  aglomeracji.
Poinformował, że w tym zakresie rozmowy nadal trwają i oczywiście Wysokiej Radzie nikt
nie odbierze w tym zakresie żadnej prerogatywy. Rozmowy są prowadzone więc trudno jest
na dzień dzisiejszy odpowiedzieć w pełni na te pytania. 
Odnośnie  pytania  dotyczącego  nieujęcia  w  spisie  rolnym  gospodarstwa  rolnego  należy
skontaktować się z osobą z komisji spisowej, która wyjaśni wątpliwości.
Sekretarz Gminy przypomniał, że kwestia dotycząca Żłobka, o którą pyta radny, pan Wójt
mówił na ostatnim posiedzeniu rady, że występuje wiele zjawisk, że mamy prowadzone różne
postępowania na podstawie różnych pozgłaszanych do różnego rodzaju organów postępowań.
Na to pytanie odpowiedzi udzieli pan Wójt.

Ad. 13
Radny Jerzy Konopka zapytał o zimowe utrzymanie dróg?
Sekretarz Gminy poinformował, że radnym zostaną przekazane dane osoby, z którą należy się
kontaktować w sprawie odśnieżania dróg. Następnie wyjaśnił zasady zimowego utrzymania
dróg, które regulują przepisy w tym zakresie.
Radny Włodzimierz Sikorski zapytał, czy mieszkańcy będą musieli zawierać nowe umowy 
na odbiór ścieków i w jaki sposób to będzie wyglądało?
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że umowę na pewno będzie trzeba podpisać, natomiast wiadomo, 
że  Gmina  nie  dysponuje  własną  oczyszczalnią  ścieków  wobec  czego  nadal  będziemy
korzystali z tego systemu odbioru, który jest bo nie mamy innego rozwiązania, tak zresztą jak 
i  w przypadku znacznej  części  Lelisa,  który z części  własnego terenu odbiera do własnej
oczyszczalni  ścieków,  natomiast  pozostałą  część  kieruje  też  do  systemu  miejskiego.  
W podobnej sytuacji jest gmina Olszewo-Borki, która również dysponuje co prawda, z tego
co  wiem,  dysponuje  oczyszczalnią,  ale  tylko  dla  bardzo  określonego  obszaru  gminy,
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natomiast większość gminy odprowadza ścieki do miasta. Dla mieszkańców pod względem
samego odbioru ścieków się nic nie zmieni. Natomiast oczywiście wtedy, kiedy będziemy
taką potrzebę mieli to w międzyczasie będziemy też regulować kwestię dotyczącą umów, ale
jak mówię rozmowy z miastem jeszcze trwają.
Radny Edward Gryczka zapytał, czy zakład gospodarki komunalnej już w jakiś sposób się
przygotował do tego sprzętowo, wiedzą, fachowością, bo wszyscy wiemy jak wygląda nasza
kanalizacja,  jest  dużo  studni,  przepompowni  przerzutowych,  gdzie  pompy  działają
przerzucają?  Czy  jest  odpowiedni  elektryk,  który  się  na  tym  zna,  bo  mamy  tu  część
kanalizacji  tłocznej  część grawitacyjnej,  takiej  tak,  grawitacyjna  też  ma studnie  zlewowe,
gdzie  przerzucają  pompy że tak powiem te  ścieki,  nieczystości  i  tam elektrycy naprawdę
widać na tym terenie. Czy jakiś odpowiedni sprzęt do tego mają, czy na razie jeszcze nic nie
poczynione było w tym kierunku?
Sekretarz Gminy nie odpowiedział na to pytanie, ponieważ są prowadzone rozmowy w tej
sprawie. Odpowiedź zostanie udzielona przez Wójta na kolejnym posiedzeniu komisji.
Radny Andrzej Gierwatowski zapytał, czy my jako gmina będziemy mogli wynajmować teraz
pracowników OPWiK-u jak będzie awaria, bo nasz zakład nie ma takiego elektryka. 
Sekretarz Gminy zwrócił uwagę, że jest to pytanie trochę kompatybilne z tym, które zadał pan
radny, dlatego na tym etapie pozostanie bez odpowiedzi.
Radny Ireneusz Mierzejewski zabierając głos powiedział, że z tego co dzisiaj usłyszał z ust
pana radnego Gryczki to na każdym stoliku bez mała powinien stać taki bałwan. Pan radny
zawsze radnych krytykuje.
Radny Edward Gryczka zapytał, czy skrytykował radnego?
Radny  Ireneusz  Mierzejewski kontynuując  mówił:  radni  nic  nie  potrafią,  nic  nie  potrafią
zrobić, tylko rękę podnoszą.
Radny Edward Gryczka zapytał, ale w którym momencie powiedziałem, że Cię obraziłem?
Radny  Ireneusz  Mierzejewski tym  co  robisz,  tak  jak  mówisz.  Niestety,  jeżeli  radni  to
popierają
to tylko ja jestem bałwanem.
Radny Edward Gryczka ale od tego jest rada, żeby dyskutować.
Radny Ireneusz Mierzejewski oczywiście,  ale  nie  ubliżaj  nam, że my nic  nie  potrafimy,  
my tylko rękę podnosimy. Nie gniewaj się kolego, ale musiałem to powiedzieć.

Ad. 14
Przewodnicząca  Rady  Gminy stwierdziła,  że  porządek  obrad  został  wyczerpany,
podziękowała  wszystkim za  przybycie,  po  czym zamknęła  obrady XXX zwyczajnej  sesji
Rady Gminy Rzekuń.

Protokolant  Przewodnicząca Rady

Agnieszka Górska Małgorzata Żebrowska
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