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PROTOKÓŁ NR XXIX/2020 

z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń  

30 października 2020 r. 

 

Miejsce obrad świetlica w Czarnowcu w godz. 14.40 – 16.10. Obecnych jest 12 radnych 

na ogólną liczbę 15. Lista obecności w załączeniu do protokołu. Obradom przewodniczy 

Małgorzata Żebrowska Przewodnicząca Rady Gminy.  

 

Radni obecni: 

1. Dmochowski Stanisław    8. Mierzejewski Ireneusz 

2. Gierwatowski Andrzej    9. Namiotko Jarosław 

3. Gryczka Edward     10. Sikorski Włodzimierz 

4. Kaczmarczyk Rafał Marcin     11. Wojsz Anna Sylwia 

5. Konopka Jerzy     12. Żebrowska Małgorzata 

6. Majewski Zdzisław       

7. Mierzejewski Bogdan       

   

Radni nieobecni: 

1. Łada Łucja 

2. Dariusz Olech 

3. Rafał Pupek 

 

Ponadto w sesji uczestniczą: 

1. Podolak Bartosz    - Wójt Gminy 

2. Żebrowski Krzysztof     - Sekretarz Gminy 

 

oraz sołtysi. 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 XXIX zwyczajnej sesji Rady 

Gminy. Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.  

Radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem na XXIX zwyczajną sesję.  

Radny Zdzisław Majewski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska zgłosił wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 

„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamianka;” 

Komisja podejmie dalsze prace nad projektem uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 

„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamianka” pod 

głoswanie. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

wniosku do porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny.  

Bezwzględną większością głosów punkt 8 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania 

nazw ulic w miejscowości Kamianka” został zdjęty z porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała i poddała pod głosowanie porządek obrad wraz  

z przyjętymi zmianami. Radni uwag nie zgłaszali. 
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W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 12. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – 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, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

Porządek obrad wraz z przyjętymi zmianami został przyjęty bezwzgledną większością głosów. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad; 

2. Przyjęcie protokołu nr XXIV/2020, nr XXV/2020, nr XXVI/2020, nr XXVII/2020  

oraz nr XXVIII/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 przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"; 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec; 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec; 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tobolice; 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy 

Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie 

drogownictwa; 

10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy; 

11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady; 

12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami; 

13.  Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów; 

14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów; 

15. Wolne wnioski i informacje; 

16. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokoły były dostępne do wglądu zgodnie 

z informacją zawartą w zawiadomieniu o sesji. Radni uwag nie zgłaszali. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół nr XXIV/2020 z sesji Rady 

Gminy Rzekuń. Protokół został przyjęty większością głosów (11 za, 0 przeciw, 1 radny 

wstrzymał się od głosu). 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół nr XXV/2020 z sesji Rady 

Gminy Rzekuń. Protokół został przyjęty większością głosów (11 za, 0 przeciw, 1 radny 

wstrzymał się od głosu). 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół nr XXVI/2020 z sesji Rady 

Gminy Rzekuń. Protokół został przyjęty większością głosów (11 za, 0 przeciw, 1 radny 

wstrzymał się od głosu). 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół nr XXVII/2020 z sesji Rady 

Gminy Rzekuń. Protokół został przyjęty większością głosów (11 za, 0 przeciw, 1 radny 

wstrzymał się od głosu). 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół nr XXVIII/2020 z sesji Rady 

Gminy Rzekuń. Protokół został przyjęty większością głosów (11 za, 0 przeciw, 1 radny 

wstrzymał się od głosu). 

 

Ad. 3 

Wójt Gminy zgłosił i odczytał autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 oraz projektu uchwały  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Dodał, że autopoprawka została omówiona 

na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 oraz 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

W głosowaniu jawnym radni autopoprawkę przyjęli większością głosów /11 za, 0 przeciw, 1 

radny wstrzymał się od głosu/. 

 

Radny Edward Gryczka zabierając głos powiedział, że wstrzymał się od głosowania, ponieważ 

autopoprawka zwieksza wydatki o 400 tys. zł i nie mówi się skąd te środki będą wzięte. Tego 

wydatku nie widać również w odzwierciedleniu budżetu, czy to będzie zwiększenie deficytu, 

czy to będzie przesunięcie z innego paragrafu? Takiej informacji nie dostaliśmy.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o otrzymaną subwencję, i że trzeba tutaj rozróżnić 

terminologię zagadnienia. 

Rdany Edward Gryczka dodał, że w autopoprawce jest napisane, że zwiększa się wydatki, nie 

jest napisane, że subwencje się przekazuje. 

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 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 wraz z autopoprawką. Radni 

uwag nie zgłaszali. 

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

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Jarosław Namiotko – jestem za 
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- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska- jestem za 

 

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

Uchwała z nr XXIX/203/2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Radny Edward Gryczka stwierdził, że w jego ocenie jest błąd w autopoprawce, ponieważ 

powinno być wskazane źródło pokrycia wydatków, dlatego też wstrzyma się od głosowania. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Komisja Rewizyjna 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 wraz z autopoprawką. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

- 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, przeciw 0, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała z nr XXIX/204/2020 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok". 

Komisja Rewizyjna 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 przyjęcia 

"Programu współpracy Gminy Rzekuń  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2021 rok". Radni uwag nie zgłaszali. 
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W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 12. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – 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, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XXIX/205/2020 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec. 

Komisja Rewizyjna 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 

nazw ulic w miejscowości Czarnowiec. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – 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, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XXIX/206/2020 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
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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 Laskowiec. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – 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, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XXIX/207/2020 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tobolice. 

Komisja Rewizyjna 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 Tobolice. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – 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, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XXIX/208/2020 została podjęta jednogłośnie.  

 

 

 



Strona 7 z 8 
 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła komisje o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji 

celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa. 

Komisja Rewizyjna 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 pomocy 

finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi 

Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa. Radni uwag nie zgłaszali. 

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

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Rafał Kaczmarczyk – jestem za 

- Jerzy Konopka – 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, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała z nr XXIX/209/2020 została podjęta jednogłośnie.  

Wójt Gminy omówił ww. projekt uchwały. 

 

Ad. 10 

Wójt Gminy przedstawił informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi 

Gminy. 

 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informacje z analizy oświadczeń majątkowych 

złożonych Przewodniczącemu Rady. 

 

Ad. 12 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami (sprawozdanie 

w załączeniu do protokołu). 

Wójt Gminy poinformował o planowanej wymianie żarówek na ledowe w oświetleniu 

ulicznym. Pokazał żarówkę, która zastąpi obecne, w celu zmniejszenia kosztów. 

 

Ad. 13 

Radny Edward Gryczka zapytał, czy gmina egzekwuje swoje należności od wykonawców z 

tytułu nie wykonania inwestycji w terminie? Czy gmina jest w sporze z wykonawcą? Ze 

sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze wychodzi, że wszystkie środki zostały 

przelane. Czy wykonawca zapłacił jakieś kary? Wykonawca nie dotrzymując terminu naraził 

gminę na stratę dotacji. 
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Ad. 14 

Wójt Gminy poinformował, że na dzień dzisiejszy nie udzieli żadnych informacji w tej sprawie. 

W chwili obecnej toczy się postępowanie w prokuraturze w sprawie budowy Żłobka 

Samorządowego w Rzekuniu. W tej sprawie zostały złożone wyjaśnienia. Po zakończeniu 

postępowania zostaną udzielone informacje. 

  

Ad. 15 

Wójt Gminy poinformował, że wniosek o dostęp w trybie informacji publicznej złożony przez 

mieszkańca, który był obecny na poprzedniej sesji dotyczył kilku pytań i wielu dokumentów, a 

nie jednego dokumentu. Następnie Wójt przedstawił mnogość dokumentów, o które 

wnioskował mieszkaniec oraz wyjaśnił sposób ich udostępniania. Następnie poinformował,  

że zostało złożone przez opozycję zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce na 

budowę tężni solankowej w Rzekuniu, która jeszcze nie została zrealizowana. W tej sprawie 

również zostało złożone wyjaśnienie i przedstawione dokumenty. Poza tym zostało złożone 

pismo do Wojewody z prośbą o uchylenie decyzji zezwalającej budowę tężni solankowej  

w Rzekuniu. Postępowanie opozycji jest niezrozumiałe, ponieważ tężnia jest w trakcie budowy 

i na jej budowę pozyskujemy środki, żeby zrealizować inwestycję w terminie. 

Wójt Gminy pokazał dyplom, który gmina, rada otrzymała w ogólnopolskim konkursie 

„Innowacyjny żłobek”. 

 

Ad. 16 

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

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

Rzekuń. 

 

 

 

 

Protokolant        Przewodnicząca Rady 

Agnieszka Górska      Małgorzata Żebrowska 


