
Protokół nr XV/2016

z XV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 9 marca 2016 roku

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dokonał otwarcia XV nadzwyczajnej

sesji  Rady Gminy  Rzekuń w dniu  9 marca 2016 roku. Poinformował zebranych, że

sesja została zwołana na wniosek Pana Wójta. Powitał serdecznie Państwa Radnych,

Sołtysów  i   zaproszonych  Gości,  mieszkańców,  Kierowników  jednostek

organizacyjnych gminy, powitał Panią Bożenę Jaskólską -Sekretarza Gminy oraz Pana

Stanisława  Godzinę-  Wójta  Gminy.  Stwierdził,  iż  zgodnie   z  listą  obecności  w

obradach  sesji  uczestniczy  14  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady

wynoszącego  15  radnych  stanowi   quorum  pozwalające   do  podejmowania

prawomocnych decyzji.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zakomunikował,  że  Państwo  Radni

otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję. Ze względu na

to, że sesja została zwołana na wniosek Pana Wójta nie będziemy głosowali porządku

obrad. Tylko zapytam czy są uwagi do porządku obrad?

Nie  było  uwag  do  porządku  obrad.  Wobec  tego  Pan  Edward  Gryczka-

Przewodniczący Rady przedstawił obecnym Państwu porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

2. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

3. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie

porozumienia  pomiędzy Gminą  Rzekuń a  Województwem Mazowieckim w

sprawie przekazania zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 627 od

km 7+215 do km 7+265 w miejscowości Rzekuń,

4. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie

porozumienia  pomiędzy  Gminą  Rzekuń,  Miastem  Ostrołęka  i  Powiatem

Ostrołęckim  w  sprawie  wykonania  włączenia  ul.  Sosnowej  w  Tobolicach

zlokalizowanej na dz. geod. 144 do drogi powiatowej nr 4403W,



5.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju

Gminy Rzekuń na lata 2016-2025,

6. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego

przedszkola  oraz  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla

których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

7. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów

obowiązujących  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  pierwszej  klasy  szkoły

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

8. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów

obowiązujących  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  pierwszej  klasy

gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

9. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  ustalenia  programu wspierania

edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  w  dziedzinie  nauki,  sportu  i

działalności artystycznej, określenia w nim szczegółowych warunków, form i

zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w tych

sprawach oraz określenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń,

dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów,  zamieszkałych  na  terenie  Gminy

Rzekuń,

10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad,

warunków i  trybu przyznawania wyróżnień i  wysokości nagród pieniężnych

dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla trenerów i

innych  osób  fizycznych  wyróżniających  się  osiągnięciami  w  działalności

sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń, 

11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  nieruchomości  zamieszkałych

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

12. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia wzoru  deklaracji  o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

właścicieli nieruchomości,

13. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w

miejscowości Czarnowiec,



14. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,

15. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,

16. wolne wnioski i informacje,

17. zakończenie obrad

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-Ze  względu  na  to,  że  nie  możemy

wnosić  uwag  do  porządku  obrad,  nie  będziemy  go  głosowali.  Wobec  tego

przechodzimy do punktu 2. porządku obrad.

Do punktu 2.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- kolejnym 2. punkt porządku obrad to

informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- poprosił  Pana Stanisława Godzinę o

przedłożenie  informacji  z  działalności  Wójta  Gminy  Rzekuń   w  okresie  między

sesjami.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,

Szanowni Państwo. Wprawdzie niedługi okres czasu między sesjami, może wydarzeń

będzie  mniej.  Jeżeli  chodzi  o  sprawy  związane  z  funkcjonowaniem  Urzędu  to

opracowujemy cały czas dokumentację do postępowań inwestycyjnych. W czwartek

zawiozłem do FOGR-u wniosek na dofinansowanie jednego zadani inwestycyjnego.

Wczoraj podpisałem umowę na kanalizację w miejscowości Tobolice i Laskowiec. W

sobotę odbyło się zebranie OSP w Borawem, w którym uczestniczyłem, również w

sobotę odbyło się zebranie z mieszakńcami Ław, na które byłem zaproszony  i  w

którym uczestniczyłem.  Wczoraj  tez  dotarła  do  nas  dokumentacja  na  dwa otwory

studzienne na Stacji Uzdatniania Wody w Rzekuniu. Także pewnie w najbliższych

dniach  zawiozę  to  do  Urzędu  Marszałkowskiego,  wniosek  o  wydanie  decyzji  na

wykonanie tych otworów. Trwają prace na wymianie przyłączy wodociągowych w

Ołdakach, przygotowujemy pod inwestycję drogową. Miejmy nadzieję, że ona będzie

zrealizowana.  Zostało  tam  jeszcze  kilka  przyłączy  do  wymiany,  ale  na  pewno



jesteśmy już po połowie. Zakład Obsługi Gminy bardzo sprawnie realizuje to zadanie

i  jeszcze  wczoraj  rozmawiałem  z  Panem  Starostą  o  przebudowie  wodociągu  w

Zabielu, są takie wnioski i myślę że tak też zrobimy. A mianowicie włączymy tę nasza

dokumentację do zadania drogowego ze względu na to, że ten wodociąg będzie szedł

w  pasie  drogowym,  w  niektórych  miejscach  pod  asfaltem,  a  może  w większości

nawet.  Żeby wykonawca drogowy nie miał  pretekstu nawet do tego,  że to nie on

wykonywał ten wodociąg. Zawsze tego typu sprawy występują, kwestie zagęszczenia

gruntu. Później  jeden na drugiego składa. W związku z tym taki wniosek z mojej

strony,  by  tę  dotację,  środki  przeznaczone  na  budowę  wodociągu  w  Zabielu,

przeznaczyć  jako  dotację  dla  Starosty  i  będzie  to  ogłoszone  razem,  w  jednym

przetargu.  Jeżeli  oczywiście  ten  przetarg  dojdzie  do  skutku,  a  mam  nadzieję  że

dojdzie. To tyle. Dziękuję bardzo.

Do punktu 3.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zakomunikował, iż następnym punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń a Województwem Mazowieckim w

sprawie przekazania zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 627 od km

7+215 do km 7+265 w miejscowości Rzekuń,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Państwo  Radni  otrzymali  projekty

uchwał,  już drugi  raz pochylamy się nad tym.  Zapytał  czy są uwagi do projektu

uchwały?

Nie było uwag.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  otworzył  dyskusję  w  tym  punkcie.

Poprosił o zabieranie głosu.

Nie było chętnych do udziału w dyskusji.



Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy Gminą

Rzekuń a Województwem Mazowieckim w sprawie przekazania zadania zarządzania

częścią  drogi  wojewódzkiej  nr  627  od  km 7+215  do  km 7+265  w miejscowości

Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uchwała w  sprawie

wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Rzekuń  a

Województwem Mazowieckim w sprawie przekazania  zadania  zarządzania  częścią

drogi  wojewódzkiej  nr  627 od km 7+215 do km 7+265 w miejscowości  Rzekuń,

została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 4.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- następnym punktem porządku obrad

jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie

porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń, Miastem Ostrołęka i Powiatem Ostrołęckim

w sprawie wykonania włączenia ul.  Sosnowej w Tobolicach zlokalizowanej na dz.

geod. 144 do drogi powiatowej nr 4403W,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  podobna  sytuacja,  Państwo  Radni

otrzymali projekty uchwał. Zapytał czy są uwagi do projektu uchwały?

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  otworzył  dyskusję  w  tym  punkcie.

Poprosił o zabieranie głosu.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy Gminą

Rzekuń, Miastem Ostrołęka i Powiatem Ostrołęckim w sprawie wykonania włączenia



ul. Sosnowej w Tobolicach zlokalizowanej na dz. geod. 144 do drogi powiatowej nr

4403W,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uchwała w  sprawie

wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Rzekuń,  Miastem

Ostrołęka i Powiatem Ostrołęckim w sprawie wykonania włączenia ul. Sosnowej w

Tobolicach zlokalizowanej na dz. geod. 144 do drogi powiatowej nr 4403W, została

podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 5.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- następnym punktem porządku obrad

jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Gminy

Rzekuń na lata 2016-2025,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zapytał  czy  są  uwagi  do  projektu

uchwały? 

Pan radny Dmochowski wyraził chęć zabrania głosu w tym punkcie.

Pan Stanisław Dmochowski- Radny- Panie Przewodniczący,  Panie Wójcie,  Panie i

Panowie.  Strategia  rozwoju  Gminy  to  plan  długotrwałego  rozwoju  gminy

wypracowana wspólne z Radą,  Urzędem Gminy,  organizacjami,  stowarzyszeniami,

przedsiębiorcami oraz zainteresowanymi mieszkańcami, którym leży na sercu dobro.

Na  ostatniej  sesji  pan  wójt  po  mojej  uwadze  o  pominięciu  inwestycji  na  stronie

zachodniej, stwierdził że nie ujmuje się w Strategiach takich inwestycji, i z tym się

zgadzam. Nie ujmuje się w Strategii inwestycji, ale inwestycje są wyszczególnione i

to panie wójcie, w punktach, zgadzam się panie wójcie. Nijak to się ma do działań

przyjaznego  Urzędu.   To  jest  panie  wójcie  zwykła  powinność  i  służba  dla



społeczeństwa, zarówno pan panie wójcie jak i pana pracowników tegoż Urzędu. Jaki

koszt ponieśliśmy, my podatnicy na opracowanie owej Strategii? Która moim zdaniem

tworzy wierna kopię z lat poprzednich, panie wójcie, która zawiera błędy. Może niech

się odniesie pan Bartek.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zapytał  czy  kolega  radny  skończył

swoje  uwagi.  Zapytał  czy  ktoś  jeszcze  chciałby  zgłosić  uwagi  odnośnie  projektu

uchwały. Proszę bardzo radny Podolak. 

Pan Bartosz Podolak- radny- Szanowny panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowny Panie

Przewodniczący, Szanowni Państwo Sołtysi, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

W dniu wczorajszym wprawdzie, późno bo zmagam się też z chorobą. Zapoznałem

się z tą strategią rozwoju i pozwoliłem sobie wynotować kilka uwag merytorycznych,

które przykuły moją uwagę. To są błędy, które firma opracowująca tę Strategię, może

niecelowo,  ale  jednak  popełniła.  Na  stronie  15  zabytki  gminy  Rzekuń,  pkt  2  w

Strategii  rozwoju  możemy wyczytać,  że  dom w Borawem ma nr  104 a  w nowej

Strategii  ma  nr  105.  Jest  to  drobna  uwaga.  Natomiast  na  stronie  34  jest  zawarta

informacja  o  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej,  że  zostało  zatrudniony  7

pracowników.  Z tego co  się  orientuję,  sprawdzałem w sprawozdaniu  z  2014 r.  w

chwili obecnej pracuje tam 11 pracowników, więc jest to już błąd merytoryczny. Jest

to do sprawdzenia, możliwe że są to dane. Następnie na stronie nr 34 jest zawarta

informacja, że na terenie Gminy brak jest rodzin zastępczych. Z tego co się orientuję,

w chwili obecnej jest co najmniej jedna rodzina zastępcza, która na terenie gminy

Rzekuń jest. Jest dzisiaj pani Danusia Orzołek, pani Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy  Społecznej.  Pani  Kierownik  chciałbym zapytać  czy  te  informacje,  moje,

które ja wyczytałem są prawdziwe. Czy może te dane, na których się opierałem są

błędne. 

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  dziękuję,  czy  są  jeszcze  uwagi  do

projektu uchwały? Proszę radny Wilkowski Zbigniew.

Pan Zbigniew Wilkowski-  radny- Szanowny Panie  Przewodniczący,  Panie  Wójcie,



Szanowni  Państwo.  W Strategii  rozwoju  tak  samo na  stronie  36  mamy wypisane

jednostki  ochotniczej  straży pożarnej.  Z tego co ja  się  orientuje  na  terenie  gminy

działa 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. W Strategii jest ujętych tylko 5. nie

została ujęta jednostka ochotniczej straży pożarnej w Rozworach. Też błędne dane.

Dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję. Zapytał czy są jeszcze jakieś

uwagi do projektu uchwały? Proszę radny Podolak Bartosz.

Pan Bartosz Podolak- radny- podałem strony. Wydaje mi się również, że błędna jest

również nazwa przychodni zdrowia w Rzekuniu, która jest ujęta w Strategii. Ponadto,

na  ostatniej  sesji  rozmawialiśmy  na  ten  temat.  To  są  moje  wątpliwości,  że  nie

powinny być zaplanowane inwestycje w Strategii rozwoju, są tu jednak wymienione

te  inwestycje.  To  jest  tylko  moja  taka  luźna  uwaga,  bo  obawiam  się  ,  że  jeżeli

zamieścimy tam te informacje o inwestycjach, to obawiam się że ta Strategia rozwoju

przewiduje  okres  9  letni,  może  się  szybko  zdezaktualizować.  Wydaje  mi  się,  że

powinno  być  to  pominięte  w  tej  Strategii  rozwoju.  Tak  jak  mówię,  jest  to  moje

subiektywne odczucie. Obawiam się, że możemy mieć taka sytuację, że wydaliśmy na

ten projekt około 8 tys. zł, z tego co się orientuję, i będziemy zobowiązani do tego,

żeby kolejna strategie opracowywać. Dziękuje.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję. Jeszcze chciałaby się odnieść

pani  Danusia,  padło konkretne pytanie.  Proszę pani  Danusiu  ustosunkować się  do

pytania kolegi radnego Podolaka.

Pani Danuta Orzołek- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu- w gminie

Rzekuń jest 10 rodzin zastępczych, jednak należy to do zadań Powiatu Ostrołęckiego.

W Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 11 pracowników.

Pan Bartosz Podolak- radny- przepraszam, że tak na raty Panie Przewodniczący, ale to

może zbiorczo. Mam taką propozycję dla pana Wójta. Panie Wójcie, jeżeli, bo pan

najlepiej wie czy jest jeszcze czas żeby tę Strategie rozwoju poprawić. Jeżeli jest czas,



to mam taka propozycję, że może radni spotkają się, wynotują te wszystkie uwagi,

firma która opracowywała tę Strategię rozwoju, po prostu tę strategie poprawi. Bo ja

się obawiam, że złożymy dokumenty do PROW-u, czy innych instytucji i są tu błędy

merytoryczne i może spowodować to taką sytuację, że zostaniemy pozbawieni dotacji

unijnych. Dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję, proszę pan Wójt.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado.  Jak

rozumiem dane do Strategii były zbierane, pracownicy merytoryczni, pani Danusiu,

przekazywali te informacje. To dziwię się troszkę, ja na przykład osobiście nie znam

szczegółów  dotyczących  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  czy  jest  tam  w  tej  chwili

rodzina zastępcza, czy nie ma. Natomiast pani Kierownik przekazywała jak rozumiem

te dane do pani Sekretarz i pani Sekretarz wysyłała do firmy opracowującej Strategię.

Także pani Kierownik będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast druga rzecz to

jest taka, że bardzo żałuję panie radny Podolak, wczoraj były komisje. Od wczoraj

można  było  to  poprawić.  Bo  to  są  szczegóły,  z  jednej  strony  dziękuję  za  to  że

zwrócono na nie uwagę, ale z drugiej strony żałuję,  bo po to są komisje,  komisja

rewizyjna  odbywała  się  o  godz.  10  chyba,  wczoraj.  To  do  tej  pory  moglibyśmy

wszystko  poprawić  i  przekazać  Państwu  te  niuanse.  Natomiast  jeśli  chodzi  o

inwestycje to one muszą być, ponieważ Strategia jest tak naprawdę dokumentem do

załączenia. Ten dokument dołącza się do wniosków składanych do PROW-u. Z tej

Strategii  musi  wynikać  dane  zadanie  inwestycyjne.  Przede  wszystkim są  ujęte  te

zadania inwestycyjne, na które ubiegamy się o dofinansowanie. Generalnie dotyczy to

dróg z PROW-u. Do rzadko którego programu Strategia była wymagana, do tej pory

nie była wymagana w ogóle. Z nowego programowania PROW wymaga. Natomiast

jeśli chodzi o błąd o 105 czy 104, nie wiem czy się zmieniła numeracja, czy ktoś to

błędnie przepisał, ja nie wiem tego. To, że było w starej Strategii a jest teraz inaczej,

to  tez  nie  jest  miernik.  Pracownicy  merytoryczni,  trzeba  byłoby  to  rzeczywiście

sprawdzić. Natomiast co do wypowiedzi pana radnego Dmochowskiego. Panie radny,

to  jest  pierwsze  i  zasadnicze  zadanie  które  przyszło  mi  tu  z  wielkim zaszczytem

pełnić, to jest służenie tej społeczności gminy Rzekuń. To jest pierwsze zadanie, które



przyszło mi pełnić. I proszę pana, niech mi pan wierzy, że w ciągu ostatnich lat bardzo

wiele miałem osób, które przychodziły do mnie i mówiły panie wójcie, jak ten Urząd

się zmienił, jak my tu jesteśmy obsługiwani w tym Urzędzie, jak ci pracownicy chcą

nam pomóc. Spotkałem się z takimi, oczywiście nie wszyscy przychodzą, przez te

kilka lat było sporo takich osób. Natomiast to, że Kamianka nie została wymieniona

tam,  bo  na  razie  nie  widzimy  takiej  rzeczy,  inwestycji,  która  wpisywałaby  się

bezpośrednio w dofinansowania z PROW-u na przykład. Co nie znaczy, że nie będą

robione. Bo przecież w tamtej Strategii nie było wpisane. Będziemy dofinansowywać

kwotą 1 mln złotych budowę drogi Kamianka- Korczaki, a została dofinansowana.

Nie  było  w  żadnej  Strategii  zapisane,  że  będziemy  budować  wodociąg,  a

wybudowaliśmy go.  Także proszę Państwa,  Strategia jest  tak naprawdę zawarta w

pięciu punktach:

1. drogi;

2. wodociągi;

3. kanalizacja;

4. infrastruktura sportowa, kulturalna i rekreacyjna;

5 przyjazny Urząd.

I  to  wszystko  od  5  lat  realizujemy.  Natomiast  dokument  jest  tylko  potrzebnym

dokumentem. Jeżeli ktoś nie widzi proszę Państwa, ze ta gmina się zmieniła. To albo

ma złą wolę albo po prostu nie wiem. Jeżeli ktoś nie widzi jak ta gmina się zmieniła w

ciągu ostatnich  5  lat.  Natomiast  odpowiadając  panu Radnemu Podolakowi.  Ja  nie

bardzo rozumiem panie radny Podolak,  że na komisji  tego się nie zgłosiło.  To po

pierwsze, po drugie nie bardzo też rozumiem wypowiedź pana z poprzedniej sesji, na

której pan powiedział, że pan wiedział że będą zastrzeżenia do uchwały i tak dalej, z

nadzorem pan się przed sesją kontaktował. Panie radny, panie Bartku, mój uczniu. Ja

uczyłem, że mamy działać wspólnie, przez całe życie tak uczyłem kiedy mi to było

dane.  I  jeżeli  pan  to  wiedział  to  dlaczego,  pan  nie  powiedział  tego  na  komisji.

Dlaczego pan nie zgłosił wniosku  na komisji i dla wspólnego dobra nie poprawiliśmy

zapisu w tej uchwale. To jest miejsce, żeby pracować. Nie po to, żeby wójtowi na sesji

powiedzieć, że ja wiedziałem, że tylko nie powiedziałem. To po co komu taka wiedza.

Przecież  wszyscy  zobowiązaliśmy  się  służyć  tejże  społeczności  lokalnej,  panie

Bartku, jeszcze raz proszę, to nie jest metoda. Przepraszam za ten ton, taki jeszcze



może nauczycielski, bo niedawno widziałem Ciebie w ławce szkolnej, ale to nie jest

metoda. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję, ja muszę się odnieść. Panie

Wójcie,  Strategia została przygotowana, ja też jej nie czytałem że tak powiem. Ja

uważam, że nie można obwiniać naszych pracowników. Bo jeżeli panią Danusię, to

tak samo panią Szabłowską. Myślę, że należy obwinić tego, co przygotował to. W

moim   skromnym  mniemaniu,  jeżeli  to  ta  sama  firma  robiła,  to  po  prostu  nie

przyłożyła się do zadania. Musiała skorzystać ze starych danych, jeżeli to ta sama, ja

tylko  zaznaczam.  Bo  jeżeli  w  opiece  społecznej  wystąpił  błąd,  to  dlaczego  i  w

strażach też. Ja tak porównuje w tej chwili. Może ktoś miał złe dane w swojej bazie,

ci co przygotowywali tę strategię. Proszę bardzo, pan Wójt.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-  może  jeszcze  tylko  jedno.  A mianowicie,

Strategia  jest  to  rzecz  bardzo  droga  i  długotrwała.  My  nie  mięliśmy  czasu  żeby

czekać. Szukaliśmy kogoś, kto nam zrobi to szybko i tanio. I oferty, które wpłynęły,

najwyższa z nich była 40 tys. złotych. Wczoraj to sprawdziłem, bo mnie na komisji

panowie o to pytali. Zapłaciliśmy rzeczywiście około 8 tys. złotych. Natomiast każda

firma, to nie jest ta sama która kiedyś robiła. To jest inna firma, jakaś z Białegostoku.

Tak  naprawdę  pani  Sekretarz  była  odpowiedzialna  za  to,  żeby  skoordynować  te

działania. Niemniej jednak.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  ja  myślę  proszę  Państwa,  tak  jak

większość  pracy  się  robi  „kopiuj,  wklej”.  Ktoś  skorzystał  z  czegoś,  przeniósł  nie

sprawdzając. Co do zasady, jeżeli mamy dane nieprawdziwe, to po prostu wykonawca

zastosował metodę „kopiuj, wklej”, tak jak niektórzy uczniowie robią i jest nie to, co

powinno być. Proszę pani Sekretarz.

Pani  Bożena  Jaskólska-  Sekretarz  Gminy-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,

Szanowni Państwo. Opracowanie Strategii wyglądało w ten sposób: ja uczestniczyłam

w spotkaniu,  na  którym były  panie  z  tej  firmy,  która  opracowywała  Strategię,  w

Urzędzie  Gminy.  Zwróciłam się  z prośbą do Kierowników,  Dyrektorów,  którzy te



dane przygotowywali i pani Kierownik OPS-u, pan Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy.

Dane, które są w Strategii dotyczące oświaty, dane statystyczne oczywiście. Właśnie,

żeby uniknąć błędów tego typu, żeby nie były to dane ze starej Strategii, bo wiadomo

na  przestrzeni  tych  kilku  lat  sytuacja  się  zmieniła,  jak  również  pracownicy

merytoryczni  z  naszego  Urzędu.  Pracownicy  zostali  poproszeni  o  przygotowanie,

mieli  wyznaczony  czas  około  tygodnia,  o  ile  pamiętam,  przesłali  do  mnie  i  ja

zobowiązałam się do przesłania firmie. Także te dane pochodzą tylko i wyłącznie od

Kierowników, od pracowników, przez nich opracowane. Także, jeżeli są błędy. To nie

jest  to wina firmy, oni nie mieli takiej  możliwości,  żeby to zweryfikować,  tylko i

wyłącznie pracowników. Dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję, chciał jeszcze radny Podolak.

Proszę.

Pan  Bartosz  Podolak-  radny-  Szanowny  Panie  Wójcie,  ja  tez  pamiętam  pana  ze

szkoły, były to wspomnienia bardzo miłe. Pamiętam też, że dostałem od pana 5 za

Stepy Czarnomorskie, także dziękuję. Pamiętam to doskonale, tak zasłużyłem. Panie

Wójcie  natomiast  na  samym  początku  swojej  wypowiedzi  prosiłem,  żeby  nie

traktować  tego  jak  złośliwości.  W  dniu  dzisiejszym  te  informacje  przekazałem,

rzeczywiście w dniu wczorajszym odbyły się komisje, natomiast niestety nie byłem w

stanie.  Sam pan powiedział na ostatniej sesji,  że czytał  ten dokument przez dwie

godziny, ciurkiem, szybciutko. Ja też na początku tak ten dokument przeczytałem i

wydawało  się  wszystko  w  porządku.  Niestety  nie  ukrywam,  że  troszeczkę  nie

domagam, jestem chory, w związku z tym wczoraj wieczorem jeszcze raz zapoznałem

się  z  tym  dokumentem.  Przed  sesją  również  z  Panem  Przewodniczącym

konsultowałem te moje uwagi i ustaliliśmy, żeby zgłosić to po prostu. Tak jak mówię,

to  nie  chodzi  o  to,  żeby  tego  nie  przyjmować.  Tylko  żebyśmy  się  zastanowili

wspólnie, co mamy zrobić, żeby nie było problemu z tą Strategią. Czy może przyjąć

tę Strategię, a później porozmawiać, żeby ta firma jednak poprawiła te błędy. Żeby

pan wójt  posługiwał  się  dokumentem,  który  jest  miarodajny,  rzetelny  i  może  pan

spokojnie składać te dokumenty w innych urzędach. 



Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję, myślę, że tutaj musimy coś

wymyślić wspólnie, jeżeli ta Strategia jest potrzebna do składania jakiś dokumentów.

To po prostu, żeby nie stracić czegoś, nie są to aż tak istotne. Nie ma sytuacji, że coś

jest a czegoś nie ma. Nazwałbym to nieścisłościami. To nie rzutuje na rozwój gminy.

Fajnie, żeśmy te błędy zauważyli, wiemy. Natomiast uczuli nas to na przyszłość, nad

staranniejszym wykonywaniem pewnych rzeczy. Proszę Pan Wójt może jeszcze coś

zaproponuje.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- proszę Państwa, słyszeliście Państwo w jakiej

procedurze  ta  Strategia  była  sporządzana.  Ja  się  opieram  na  daleko  posuniętym

zaufaniu  również  do  pracowników  merytorycznych.  Pracuję  nad  tym  5  lat,

niewątpliwie są jakieś sukcesy, ale jeszcze nie do końca jak Państwo widzicie. Jeżeli

pracownik merytoryczny ze swojego działu, czy Kierownik jednostki przysyła dane,

które są nieaktualne, no to proszę Państwa, ja tych ludzi wszystkich, w większości

zastałem. Zmieniam ich mentalność, zmieniam ich podejście do tego wszystkiego i do

tego przyjaznego Urzędu również,  ale  to  wymaga  czasu  i  chęci  z  obu stron.  Nie

wyobrażam sobie ja, żeby podawać nieaktualne dane, wtedy kiedy wiem do czego one

mają posłużyć, o to poproszono. Niemniej jednak nie jestem w stanie tego sprawdzić,

bo  ja  merytorycznie,  nawet  jeżeli  to  czytałem.  Jak  ktoś  sprawdza  z  poprzednim

dokumentem to ma jakieś odniesienie. Natomiast tak to do czego mam się odnieść?

No nie  mam,  będziemy rozmawiać  na  ten  temat.  Będziemy to  sobie  wyjaśniać  z

pracownikami   i  żeby  na  przyszłość  podobnych  rzeczy  uniknąć.  Natomiast  w  tej

chwili  proponuję  Panie  Przewodniczący,  żeby może odłożyć te  głosowanie  nad tą

strategia  na  później  albo  zrobić  przerwę,  wypunktować  te  wszystkie  uwagi  i

przyjmiemy je w poprawce, Rada je może przyjąć w poprawce, a my później tekst

ujednolicimy. Które rozwiązanie.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- proszę jeszcze chciał radny Podolak.

Pan  Bartosz  Podolak-  radny-  myślę,  że  jest  to  bardzo  rozsądne  panie  Wójcie.

Natomiast  ja  chciałem zwrócić  uwagę,  podałem tutaj  przykład opieki  społecznej  i

mam teraz  wyrzuty  sumienia.  Jest  trochę  więcej  tych  rzeczy,  ja  powiem tak.  Na



stronie 23 tabela nr 6 mówi o zbiornikach bezodpływowych, które są na terenie gminy

Rzekuń  i  z  tego  wynika,  że  od  2011  roku  jest  stała  liczba  zbiorników

bezodpływowych, utrzymująca się na poziomie 1648, ja mogę powiedzieć, że tylko na

mojej ulicy wiem, że co najmniej 4 czy 5 sąsiadów już nie korzysta z tych zbiorników,

na  rzecz  kanalizacji.  Właśnie  chciałem,  że  może  z  tego to  wynikać.  Mamy także

przydomowe oczyszczalnie ścieków i też jest liczba 42 utrzymująca się od 2010 do

2013  roku,  od  2014  do  2015  mamy  tylko  3  więcej  przydomowe  oczyszczalnie

ścieków, tak jakby tego przybyło tylko tyle, ja sam znam kilka osób, które się w tym

czasie  przeprowadziły  i  te  przydomowe oczyszczalnie  mają.  Aczkolwiek,  jak  pan

Wójt słusznie stwierdził może to wynikać z tego, że są migracje danych. Aczkolwiek

to też mi się rzuciło w oczy, no tutaj jednak są stałe liczby. Wydaje mi się, że powinny

być zmienione. Dziękuję.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- tego typu szczegóły. Niektórzy ludzie budują

sobie  tego  typu  oczyszczalnie  a  nie  podają  ich  do  ewidencji,  to  tylko  wynika  z

ewidencji, która jest prowadzona. Te, które zostały zgłoszone, widnieją w ewidencji.

Natomiast  są  i  takie  przypadki,  gdzie  wybudowaliśmy kanalizację,  ludzie  mieli  te

oczyszczalnie i z nich zrezygnowali, powstają nowe. Także to jest bardzo płynne i tak

naprawdę daje nam to ogólny obraz. Do czego może to bardziej służyć, myślę że przy

kanalizacji, jeżeli będzie wymagana jakaś strategia, to może to być wskaźnikiem, że

my  mamy  budować  kanalizacje,  bo  my  mamy   jeszcze  tyle  oczyszczalni

przydomowych,  szamb bezodpływowych  zamkniętych.  To  tylko  tyle  może  z  tego

wynikać,  te  dane  na  pewno nigdy  nie  będą  ścisłe,  będą  wybudowane  a  nie  będą

zgłoszone.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuje, ja jeszcze mam jedno takie

zapytanie  do pana Wójta,  ewentualnie  o  rozważenie  tego.  Wiadomo jest  wszem i

wobec, że ja ustaliłem następna sesję na dzień 17 marca, to jest sesja zwyczajna, na

godzinę 15:30  i czy do tego czasu, my możemy zrobić pół godziny przerwy, czy do

tego czasu możemy odłożyć procedowanie nad tym projektem uchwały?   Czy to jest

niezbędne? Jeżeli jest niezbędne, to zrobimy przerwę. I poprosiłbym wtedy kolegę

Bartka, może przewodniczących Komisji żeby  bardziej się włączyli do tego zespołu,



pochylić się nad tą uchwałą  i jeżeli jest to możliwe, jeżeli nie to musimy to zrobić,

żeby nie uciekać od problemu.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mamy

złożone wnioski do PROW-u na drogi, to jest duże zadanie jeżeli chodzi o środki. Nie

wiemy czy dostaniemy, czy nie. Zgłosiliśmy te drogi, które mają szansę uzyskać jak

najwięcej  punktów.  Możemy  dostać  w  każdej  chwili  wezwanie  do  uzupełnienia

dokumentacji w ciągu 7 dni. Strategia jest załącznikiem. Przypuszczam, że nikt tego

nie  będzie  badał,  sprawdzał.  Sprawdzą,  że  ta  droga,  na  którą  złożyliśmy  jest  w

Strategii. Przecież nikt nie będzie badał i czytał tej Strategii.  Dlatego ja proponuję,

aby  to  co  zostało  wychwycone  jako  poprawkę,  przegłosować,  my  naniesiemy  do

tekstu, który później będzie tekstem jednolitym. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- wobec powyższego ja mam pytanie do

wnioskującego  Bartosza,  czy  możemy  potraktować  to  jako  wniosek  do  projektu

Strategii rozwoju gminy Rzekuń na lata 2016-2025, Twoje uwagi?

Pan Bartosz Podolak- radny- tak Panie Przewodniczący.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- uważam, że jest zgoda.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  otworzył  dyskusję  w  tym  punkcie.

Poprosił  o  zabieranie  głosu.  Proszę Państwa ze względu na to,  ze  kolega Bartosz

Podolak odczytał nam tu te uwagi i kolega Zbyszek. Powiem Państwu tak, istnieje

jeszcze  taka  możliwość,  że  oczywista  omyłka   może  być  zmieniona  nawet  przy

podpisie Przewodniczącego, jeżeli to nie rodzi żadnych skutków, jeżeli jeszcze coś

wychwycimy, to poprawimy. Ja poprawię i podpiszę właściwy projekt uchwały, który

w ciągu 7 dni musimy przygotować.   Natomiast uwagi zgłoszone przez kolegów będą

odtworzone, już nie będziemy męczyć. Przegłosujemy to, później oczywiste omyłki

mogę sprostować. 

Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem.



Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  wniosek

zgłoszony do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzekuń

na lata  2016-2025,  żeby zgłoszone uwagi znalazły się  w projekcie uchwały,  którą

będziemy głosować,  chodzi  o  uwagi  zgłoszone  przez  Bartka  Podolaka  i  Zbyszka

Wilkowskiego. 

-  Kto  z  Państwa  radnych  jest  za  przyjęciem   uwag  do  proponowanej  Strategii

proszony jest  o podniesienie ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uwagi  do  projektu

uchwały w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzekuń na lata 2016-2025,

zostały przyjęte w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za.

Dziękuję Państwu za zrozumienie tego, że jest to dla nas bardzo ważna sprawa. Dalej

jesteśmy w punkcie Strategia rozwoju gminy.

Następnie.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzekuń na lata 2016-2025

wraz z przegłosowanymi poprawkami

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem uchwały  wraz  przegłosowanymi
proszony jest  o podniesienie ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uchwała w  sprawie

przyjęcia Strategii  Rozwoju Gminy Rzekuń na lata 2016-2025,  została podjęta w

głosowaniu  jawnym,  w  obecności  14 radnych,  14 głosami  za  wraz  z

przegłosowanymi poprawkami. 

Do punktu 6.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- następnym punktem porządku obrad



jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na

drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  publicznego  przedszkola  oraz

oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  dla  których  organem

prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zapytał  czy  są  uwagi  do  projektu

uchwały? Nie było uwag.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady-  otworzył dyskusję  w tym punkcie  i

poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie. Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  projekt

uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie

postępowania  rekrutacyjnego  do  publicznego  przedszkola  oraz  oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uchwała w  sprawie

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

do  publicznego  przedszkola  oraz  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach

podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Rzekuń, została

podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 7.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- następnym punktem porządku obrad

jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w

postępowaniu  rekrutacyjnym  do  pierwszej  klasy  szkoły  podstawowej,  dla  której

organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,



Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zapytał  czy  są  uwagi  do  projektu

uchwały. Nie było uwag.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  otworzył dyskusję  w  tym  punkcie

poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie. Nikt nie zabrał głosu w tej części. 

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  przyjęcie

uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących   w  postępowaniu

rekrutacyjnym  do  pierwszej  klasy  szkoły  podstawowej,  dla  której  organem

prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uchwała  w  sprawie

określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej

klasy  szkoły  podstawowej,  dla  której  organem prowadzącym jest  Gmina  Rzekuń,

została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 8.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- następnym punktem porządku obrad

jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących  w

postępowaniu  rekrutacyjnym do  pierwszej  klasy  gimnazjum,  dla  którego  organem

prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zapytał  czy  są  uwagi  do  projektu

uchwały? Nie było uwag.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady-  otworzył dyskusję  w tym punkcie  i

poprosił o zabieranie głosu. Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie.



Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  przyjęcie

uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  w  postępowaniu

rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest

Gmina Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uchwała  w  sprawie

określenia  kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej

klasy gimnazjum,  dla  którego organem prowadzącym jest  Gmina Rzekuń, została

podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 9.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- następnym punktem porządku obrad

jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji

uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  w  dziedzinie  nauki,  sportu  i  działalności

artystycznej,  określenia  w nim szczegółowych warunków,  form i  zakresu  pomocy

udzielanej  uzdolnionym  uczniom,  trybu  postępowania  w  tych  sprawach  oraz

określenia  zasad  przyznawania  nagród  Wójta  Gminy  Rzekuń,  dla  szczególnie

uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zapytał  czy  są  uwagi  do  projektu

uchwały? Nie było uwag.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  otworzył dyskusję  w  tym  punkcie.

Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  przyjęcie

uchwały  w sprawie  ustalenia  programu wspierania  edukacji  uzdolnionych dzieci  i



młodzieży w dziedzinie nauki,  sportu i  działalności artystycznej,  określenia w nim

szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom,

trybu  postępowania  w  tych  sprawach  oraz  określenia  zasad  przyznawania  nagród

Wójta  Gminy  Rzekuń,  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów,  zamieszkałych  na

terenie Gminy Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uchwała  w  sprawie

ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie

nauki, sportu i działalności artystycznej, określenia w nim szczegółowych warunków,

form i zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w tych

sprawach  oraz  określenia  zasad  przyznawania  nagród  Wójta  Gminy  Rzekuń,  dla

szczególnie uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń, została

podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 10.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- następnym punktem porządku obrad

jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,

warunków  i  trybu  przyznawania  wyróżnień  i  wysokości  nagród  pieniężnych  dla

zawodników za  osiągnięcie  wysokich  wyników sportowych dla  trenerów i  innych

osób  fizycznych  wyróżniających  się  osiągnięciami  w  działalności  sportowej,

zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń, 

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zapytał  czy  są  uwagi  do  projektu

uchwały? Nie było uwag do projektu uchwały.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady-  otworzył dyskusję  w tym punkcie  i

poprosił o zabieranie głosu. Proszę radny Dmochowski.



Pan Stanisław Dmochowski – Radny- Panie Wójcie przykro mi mówić. Na ostatniej

sesji został wyróżniony mój kolega, który na początku był przyjacielem, później …

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- przepraszam kolego, proszę przeczytać

nad czym procedujemy. To możemy w sprawach różnych.  Nagrody dla trenerów i

innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,

jeżeli o sportowcach mówimy.

Pan Stanisław Dmochowski – Radny- o przyznawaniu nagród mówimy.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- o sportowcach mówimy, jeżeli nie to

poprosiłbym w wolnych wnioskach ewentualnie  zwracać uwagę.  Dziękuję  bardzo.

Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie. Nikt nie zgłosił

takiego zamiaru. 

Wobec powyższego. 

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  przyjęcie

uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania

wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięcie wysokich

wyników  sportowych  dla  trenerów  i  innych  osób  fizycznych  wyróżniających  się

osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń, 

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uchwała  w  sprawie

określenia  szczegółowych  zasad,  warunków  i  trybu  przyznawania  wyróżnień  i

wysokości nagród pieniężnych dla  zawodników za osiągnięcie  wysokich wyników

sportowych dla trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami

w działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,  została podjęta

w głosowaniu jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 



Do punktu 11.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- następnym punktem porządku obrad

jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  wyboru  metody ustalenia  opłaty  za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz

ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Państwo  radni  otrzymali  projekty

uchwał, Przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały? Z tego co wiem

Komisja Budżetu i Oświaty ma przygotowany wniosek. Proszę bardzo. 

Pani Bogumiła Dzwonkowska- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Oświaty odczytała

wniosek Komisji w tej sprawie: „Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 8 marca

2016 r. zapoznali się z projektem  uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz

ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

wnioskują, aby procedowanie nad projektem uchwały zostało odroczone do momentu

otrzymania  wyników  z  funkcjonowania  RIPOK-u  w  pierwszym  kwartale  jego

działalności.  Po  tym  okresie  niezbędne  będzie  dokonanie  powtórnej  kalkulacji

kosztów i jej uzasadnienie”. Dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję. Członkowie Komisji Budżetu

i Oświaty na posiedzeniu w dniu wczorajszym, było 4 członków. Postanowili złożyć

taki wniosek, przy przegłosowaniu 4 „za”, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady-  otworzył dyskusję  w tym punkcie  i

poprosił o zabieranie głosu. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę

Państwa wczoraj pochyliliśmy się nad tym  tematem trochę głębiej. Poprosiliśmy o

jakieś  analizy  z  ubiegłych  lat.  Mamy  tu  niebywały  problem,  bo  jeżeli  firma

poprzednia, która odbierała od nas odpady było to na poziomie 1200 ton rocznie, tak

mięliśmy wykazane. Natomiast firma, która ostatnio odbierała wykazała 1900 ton. To

są  statystyki,  nie  dyskutuję  z  niczym  tylko  ze  statystykami.  Także  poczekamy,



zobaczmy jak ten nowy RIPOK będzie działał, jak ta nowa waga będzie ważyła, może

inaczej. Może będziemy mieli taniej, jeżeli nie to niestety będziemy musieli podjąć

decyzję  o  innych  stawkach.  Natomiast,  jest  to  trudne.  Nie  miałem takiej  wiedzy

wcześniej, wczoraj poprosiliśmy pana Adama Czartoryskiego, który nam przedstawił

takie dane, jeżeli on nieprawdziwe dane przedstawił to  nie wiem. Ale tak mówił 1200

ton, wszyscy słyszeliśmy. Mógł być wzrost 10-20% , ale nie możemy zakładać że

będzie  to  dużo  więcej.  Wynik  tej  firmy  był  taki  a  nie  inny,  nam  tyle  wykazał.

Poczekajmy.  Zobaczymy.  Nic  się  nie  stanie,  poczekamy  te  trzy  miesiące.  Może

będziemy  musieli  brutalną,  ale  podjąć  decyzję.  Ja  tyle  w  tej  kwestii,  czy  ktoś  z

Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie?

Nie było chętnych, aby wypowiedzieć się w tej kwestii.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  przyjęcie

wniosku Komisji Budżet i Oświaty do projektu  uchwały w sprawie wyboru metody

ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  nieruchomości

zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Budżetu i Oświaty o
odroczenie projektu uchwały proszony jest  o podniesienie ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż wniosek został przyjęty

w  głosowaniu  jawnym,  w  obecności  14  radnych,  14  głosami  za.  Czyli  nie

procedujemy  tego  projektu  uchwały,  tym  samym  proszę  Państwa  nie  będziemy

procedować projektu o deklaracjach o wysokości stawek.

Do punktu 12.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- kolejnym punktem porządku obrad jest

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia wzoru  deklaracji  o  wysokości

opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli

nieruchomości. Punkt stał się bezprzedmiotowy w wyniku odroczenia procedowania



poprzedniej uchwały wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Do punktu 13.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następny  punkt  porządku  obrad  to

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości

Czarnowiec

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Państwo  radni  otrzymali  projekt

uchwały, zapytał czy są uwagi do projektu uchwały? Nie było uwag.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady-  otworzył dyskusję  w tym punkcie  i

poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Nie było dyskusji w tym punkcie.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał   pod  głosowanie  przyjęcie

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uchwała  w  sprawie

nadania  nazwy ulicy  w miejscowości  Czarnowiec została  podjęta  w głosowaniu

jawnym, w obecności 14 radnych, 14 głosami za. 

Do punktu 14.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Punkt  14.  porządku  obrad  to

interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Pan Stanisław Dmochowski- Radny- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni

Goście. Chciałbym się odnieść do wyróżnienia druha strażaka, przykro mi mówić bo



to mój kolega. W mojej miejscowości zaistniała wielka wrzawa, panie wójcie. Ten

człowiek, to mi przekazali druhowie, działał na szkodę straży pożarnej. Dzielił, nie

łączył  a  dzielił.  Są  przykłady.  Samowolnie  chciał  odznaczyć  drużynę  żeńską,

młodzieży chłopców nie odznaczył, pomijając zgodę Zarządu pojechał do Powiatu.

Powołał się, że ma zgodę Zarządu. Niestety tej zgody nie było. Ta drużyna została

odznaczona,  co  poróżniło.  Bardzo  dużo  młodych  strażaków  odeszło  z  Kamianki.

Druga sprawa, panie wójcie,  dlaczego pan wyróżnił, przyznał tę odznakę. Co było

przyczyną,  ze  podał  kierowcę  niechcianego.  On  wskazał  panu  tego  kierowcę  i

wpłynęło zażalenie, dostał je Pan Przewodniczący. Teraz strażacy złożyli skargę. Czy

to jest,  panie  wójcie,  w pana gestii  zadziałać  wbrew woli  obywateli,  wbrew woli

Zarządu, wbrew woli wszystkim. Dziękuję. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- w tym punkcie pozwolę sobie odnieść

się.  Wpłynęło  pismo  do  Przewodniczącego  Rady,  ja  niezwłocznie  udzieliłem

odpowiedzi, że Przewodniczący nie jest kompetentny, żeby nakazywać, rozkazywać

Wójtowi  w  działalności,  jakie  decyzje  ma  podejmować.  W  ramach  budżetu  i

inwestycji  możemy  się  poruszać  i  to  róbmy,  bo  to  do  nas  należy.  Natomiast  te

wszystkie sprawy, to są sprawy organizacji pozarządowych, które mają swój Statut,

swoja działalność. Jeżeli Wójt podpisuje z kimś umowę, to ani ja, ani cała Rada nie

może tego zmienić, tylko dobre relacje mogą. Ilu mamy w Polsce teraz odznaczonych,

którzy muszą odznaki zdejmować, a ilu zakłada, którzy nie powinni zakładać. Nie

zawsze nagrodzony jest ten, co powinien, to jest w naszej ocenie. Zostawmy to, to są

takie  błahostki,  jedna blacha mniej  czy więcej.  Ja też  mam odznakę „Wzorowego

Strażaka”,  nigdy  strażakiem  nie  będąc,  za  działalność  na  rzecz  pożarnictwa,  za

wspieranie. Dziękuje, proszę jeszcze pan Wójt.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pan druh

Stanisław zaczął, że to był przyjaciel. Kardynał Richelieu powiedział: „ od przyjaciół

strzeż mnie Panie, bo z wrogami sobie poradzę”, także proszę Państwa odkąd jestem

Wójtem  gwarantuje  Państwu,  że  coraz  mocniej  przekonuję  się  do  tych  słów

Kardynała, głoszonych w XVII czy XVIII wieku. Także jeszcze raz powtórzę: „ od

przyjaciół  strzeż mnie  Panie,  z  wrogami sobie poradzę” doświadczam tego też  na



własnej  skórze.  Żadne  odznaczenie,  zwyczajne  podziękowanie,  za  co?  Za  10  lat

służby  na  rzecz  społeczności,  w  Zarządzie  OSP Kamianka,  5  lat  na  stanowisku

Prezesa,  5  lat  na  stanowisku  Naczelnika-  zwyczajne  dziękuję,  z  kawałeczkiem

symbolicznego napisu. Tyle tylko. Chciałbym powiedzieć, bo jest tu druh Prezes, że

jeżeli szuka się źdźbła w oku bliźniego, to proszę spojrzeć na belkę, która siedzi w

tym, Twoim oku, jednym, czy drugim- to od tego trzeba zacząć. Chciałem jeszcze

powiedzieć jedną rzecz, że skoro tam jest tak dobrze, to dlaczego ledwo co wybrany

nowy  Zarząd,  już  się  częściowo  podał  do  dymisji.  Już  wiceprezes  Zarządu

zrezygnował, obecny jest Prezes, a Wiceprezes podał się do dymisji.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- przepraszam, nie będziemy dialogu na

ten temat prowadzić. Każdy niech zajmie głos w swoim punkcie, niech się wypowie.

Proszę pan Wójt kontynuuje.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kierowcę, to

zgłosił go Naczelnik, urzędujący Naczelnik. Ja nie zmieniam co drugi dzień zdania.

Podpisałem  z  panem  G.  umowę,  rozważę  na  tej  kanwie  czy  poza  Krajowym

Systemem podpisywać umowy z kierowcami na pozostałe jednostki. Jeżeli to ma tak

wyglądać, że rodzi to konflikt, to może będzie lepiej jak w ogóle nie będę podpisywał.

Nie wynika to z żadnego przepisu, ani obowiązku. To był ukłon za to, ze ktoś ma się

tym sprzętem zajmować, konserwować, rozliczać paliwo itd. Natomiast zastanowią

się  nad tymi  umowami,  czy  w ogóle  je  wznawiać,  jeżeli  ma  to  rodzić  konflikty.

Dziękuje bardzo. 

Pan  Mirosław  Drabot-  pan  Wójt  powiedział,  że  został  wskazany  kierowca

-konserwator  przez  Naczelnika,  oczywiście  ale  nielegalnie,  bo  ten  człowiek  nie

posiada  uprawnień,  kursu  podstawowego,  który  dopuszcza  do  brania  udziału  w

akcjach,  to  jest  podstawowa  sprawa.  Jest  napisane,  że  kierowca-  konserwator  ma

obowiązek brania czynnego udziału w akcjach. Na temat jeszcze wyróżnienia, to jest

działanie społeczne i pan wójt nam podziękowania składa, za to ze straciliśmy dużo

młodzieży dzięki Naczelnikowi wyróżnionemu, zostali odsunięci.



Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuje koledze druhowi, myślę,  że

my tu siedzimy jak na innej planecie, nas to nie dotyczy żywo. Natomiast niedługo

będzie Gminny Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych i myślę, że to byłoby miejsce

właściwe do rozstrzygania tego typu spraw. Myślę, że jeżeli tego we własnym gronie,

na  gminnym szczeblu tego nie  rozwiążecie  to,  Rada też  nie  jest  od tego.  My nie

jesteśmy mediatorami, możemy wesprzeć działalność straży na rok. Macie Prezesa,

macie Naczelnika- myślę, że to jest najlepsze miejsce, żeby te sprawy rozstrzygać.

Natomiast  problem  został  zasygnalizowany,  my  wiemy,  ale  my  nie  jesteśmy  od

podejmowania decyzji. Proszę Pan Wójt chciał.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- ja tylko dodam. Panie Prezesie dlaczego nie

wszyscy  strażacy  nie  byli  przeszkoleni,  przecież  za  wyszkolenie  w  jednostce

odpowiada Prezes. Natomiast ja nigdy, jako Wójt nigdy nie blokowałem szkolenia.

Nawet wtedy, kiedy były płatne. W pierwszej kolejności zapewnialiśmy szkolenia. Po

pierwsze dlaczego nie wszyscy nie byli przeszkoleni, po drugie powiem, ze szkolenie

zaczyna się w niedzielę najbliższą i druh G. te szkolenie będzie odbywał. Dziękuję

bardzo. 

Głos chciał zabrać Pan Mirosław Drabot, jednak  Przewodniczący Rady nie wyraził

zgody.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  nie  będziemy  prowadzili  dialogu.

Jeszcze  jedno  słowo,  proszę.  Nie  dlatego,  że  ja  komuś  usta  zamykam,  naprawdę

koledzy druhowie na tym poziomie nic nie załatwicie. Od tego jest Zjazd Gminnych

Ochotniczych Straży Pożarnych, to jest wasz najwyższy organ, tam o tym mówcie.

Proszę nie próbować naszymi rękoma, radnych, takich spraw załatwiać. Nie możemy

być wmanewrowywani we wszystkie sprawy, powinniśmy zająć się też Rzekunianką

Rzekuń,  bo  tez  mają  jakieś  tam problemy,  czy  ułanami.  Dla  nas  to  są  wszystkie

organizacje pozarządowe. Proszę jeszcze druh Drabot.

Pan  Mirosław  Drabot-  chciałem  jeszcze  powiedzieć,  że  rozmawiałem  z  Panem



Wójtem  i  przedstawiłem  trzech  ludzi,  którzy  mogliby  być  kierowcami-

konserwatorami,  którzy  posiadają  te  kursy.  Pan  Wójt  najpierw  przychylił  się  do

jednego, którego wybrał, już były przygotowane dokumenty a później raptownie się

wszystko  odwróciło.  A szkolenia  też  miały  być,  mieliśmy  obiecywane.  Teraz  na

szkolenie został skierowany jeden człowiek.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  dziękuję  przyjęliśmy  informację.

Jesteśmy  w punkcie  interpelacje  i  zapytania  Państwa  Radnych  i  Sołtysów.  Kto  z

Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę Pani Sołtys z Tobolic.

Pani Ana Wojsz- Sołtys Tobolic- Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado,

Szanowni Państwo. Wracając do punktu czwartego chciałam serdecznie podziękować

Radnym za podjęcie pozytywnej uchwały odnośnie tego punktu. Powiem króciutko,

dziękuje bardzo, jest mi bardzo miło, że tak postanowiliście i mam nadzieję, że każda

kolejna decyzja w sprawie Tobolic, miejmy nadzieję, będą przebiegały pozytywnie jak

do tej pory, czego oczywiście Państwu Radnym i sobie jako sołtysowi życzę. Dziękuje

bardzo za podjęcie takiej uchwały, dziękuje jeszcze raz. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa

Radnych i Sołtysów chciałby zabrać głos? Nie widzę.

Do punktu 15.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  jesteśmy w punkcie  odpowiedzi  na

interpelacje,  zapytania  Państwa  Radnych  i  Sołtysów.  Był  w  poprzednim  punkcie

prowadzony dialog.

Do punktu 16.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- przechodzimy do punktu wolne wnioski

i informacje. Tak jak zaznaczyłem na wstępie, mamy proszę Państwa 17 marca tegoż

roku  sesję  zwyczajną  Rady  Gminy,  która  odbędzie  się  o  godz.  15:30.  Proszę

Przewodniczących Komisji o ustalenie z panią Emilią terminów komisji. Myślę, ze

wszyscy Sołtysi, wszyscy Radni słyszą. Materiały zostaną dostarczone w najbliższym



czasie, potraktujmy to jaki o rozpoczęcie przygotowań do sesji 17 marca. Materiały

zostaną dostarczone w trybie zwyczajowym, do niedzieli na pewno każdy dostanie,

wiemy  ze  mamy w  czwartek  o  15:30  sesję.  Proszę  Pan  Wójt  chciał  w  wolnych

wnioskach.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,

Szanowni  Państwo.  Chciałbym tak  na  zakończenie  wyrazić  swoje  podziękowanie

Wysokiej Radzie za dzisiejszą merytoryczną pracę. Miałem powiedzieć więcej,  ale

wobec  tego  jak  to  pięknie  przebiegło,  nie  będę  mówił.  Uznajmy,  że  mieliśmy

wypadek przy pracy co się w życiu zdarza. Ja ze swojej strony chciałem powiedzieć,

choćby po ostatnim wydarzeniu – spotkania z mieszkańcami w Ławach, na którym

część radnych też była. Mieszkańcy od nasz oczekują zgodnej pracy na ich rzecz i

może taką refleksję. Nie będzie efektywnej pracy mojej bez Was,  ale nie będzie też

Waszej efektywnej pracy beze mnie. To mieszkańcy postawili nas w tych miejscach.

Państwa  tu  w Radzie,  a  mnie  postawili  na  stanowisku Wójta.  Szanowni  Państwo

musimy zrobić  wszystko,  żeby rozmawiać ze sobą,  żeby pracować na rzecz tych,

którzy obdarzyli  nas zaufaniem.  Nie  chcę żywić do nikogo żadnej  urazy,  chcę po

prostu  żebyśmy  nie  w siódemkę,  nie   w  ósemkę,  ale  w  tę  piętnastkę  –  kochani

pracujmy  razem dla  dobra  wszystkich.  Pracowaliśmy przez  pięć  lat  ,  widzimy te

zmiany, widzimy zadowolenie mieszkańców, widzimy efekty tej pracy. Zostały nam

jeszcze trzy lata do końca kadencji,  co będzie później nie wiadomo. Ale żebyśmy

zachowali efekty, żebyśmy zachowali to tempo. Możemy to zrobić z pożytkiem dla

wszystkich. Z jednej strony serdecznie wam dziękuje za to, że tak to przebiegło, za

merytoryczne podejście. Tam gdzie należy się krytyka, krytykujmy. Tam gdzie należą

się uwagi,  zwracajmy. Nikt nie jest  doskonały,  ani  ja,  ani  nikt  z nas tu obecnych.

Natomiast podstawowy cel, który złożyliśmy, ze będziemy służyć społeczności. Ja ze

swojej  strony  deklaruje  głęboko  pojętą  współpracę  na  tym  tle  i  szeroko  pojęte

zaangażowanie  dla  naszej  społeczności,  społeczności  gminy  Rzekuń.  Nie  tylko

naszych wyborców, bo głosowała tylko połowa naszych mieszkańców, dla nowych

którzy  się  tu  sprowadzają-  dla  nich  też  przygotowujemy  grunt,  żeby  chcieli  tu

mieszkać i budować swoje domy. Także mam nadzieję, że będziemy opierać nasze

działanie i istnienie na konstruktywnej współpracy, dziękuję bardzo. 



Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  dziękuję,  jeszcze  radny  Bartosz

Podolak.

Pan  Bartosz  Podolak-  radny-  Szanowny  Panie  Wójcie,  Wysoka  Rado,  Panie

Przewodniczący,  Państwo  Sołtysi,  zgromadzeni  Goście,  Kierownicy  jednostek

organizacyjnych.  Panie  Wójcie,  ja  również  chciałem  się  odnieść  i  podziękować

wszystkim Państwu za  to,  że  te  nasze  postulaty,  które  ostatnio,  nie  udało  ich  się

uwzględnić  na  ostatniej,  poprzedniej  sesji.  Jednak  zostały  wzięte  pod  uwagę.

Dostaliśmy bardzo szybko dokumenty, bo informacja była o sesji i pierwszego dnia

otrzymaliśmy  dokumenty  z  Urzędu  Gminy,  więc  jednak  można  było  je  szybko

dostarczyć i te komisje myślę, ze tez były sprawne, merytoryczne. Odbyły się tak jak

potrzeba, oddzielnie. Mieliśmy do dyspozycji urzędników, pan wójt nam to zapewnił.

Także myślę, że jest to taki dobry początek tej współpracy. I za to chciałem bardzo

serdecznie podziękować władzom Gminy. Dziękuje serdecznie.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuje, ja też jeszcze chciałbym się

odnieść, że nie zaogniliśmy problemu. My jesteśmy tu w piętnastkę nie po to, żeby

kłócić się między sobą. Myślę, że żadnego z kolegów Radnych nie uraziłem. Wziąłem

do siebie to, żeby zabezpieczyć pracę tej rady. Dopóki zależy to ode mnie, to tak to

będę  robił.  Jeżeli  Państwo  podejmiecie  inne  decyzje  to,  takie  też  przyjmiemy.

Wszyscy jesteśmy z  tej  samej  gminy.  Czas  na  to,  żeby tak  pracować  jak  dzisiaj.

Bardzo  dobrze.  Jak  są  uwagi-  wyjaśnić,  przegłosować.  Radny  po  to  jest,  żeby

pracował.  Ja  jestem z  dzisiejszej  sesji  bardzo zadowolony.  Z wczorajszej  Komisji

Budżetu  i  Oświaty  też,  bo  naprawdę  głęboko  to  analizowaliśmy-  ten  problem

śmieciowy,  który  dotyczy  mieszkańców  całej  gminy.  To  jest  bardzo  ważne,  ze

potrafimy  rozmawiać  i  szukać  wspólnie  wyjścia.  Dzisiaj  było  głosowanie  „za”  a

mamy niby dwa obozy. Ale proszę Państwa to nie są obozy, to jest po prostu klub i

pozostali radni. A tak naprawdę ja uważam, że to jest jeden klub, bo my działamy dla

dobra gminy. Jeden klub- dobro gminy. Proszę Pan Wójt jeszcze.



Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-  mam  jedna  uwagę  odnośnie  urzędników.

Szanowni  Państwo,  ja  chciałbym  żebyśmy  się  dobrze  rozumieli.  Urzędnikiem  do

Państwa dyspozycji jestem ja i pani Sekretarz. Natomiast pozostali urzędnicy, jeżeli

my nie potrafimy, to my wskazujemy. Tak naprawdę to ja odpowiadam za całość. Za

to, że pani urzędnik złoży złe informacje do Strategii, to ja też pochylam się nad tym i

przyjmuje  do siebie.  Muszę głowę chylić,  bo moi  urzędnicy czegoś nie  dopełnili.

Natomiast proszę Państwa, pierwszym urzędnikiem, który jest tutaj, jest codziennie-

jest wójt. I to do niego powinny być kierowane pytania. Z urzędnikami załatwiamy

swoje prywatne sprawy jak przychodzimy jako petenci do Urzędu. Natomiast Radni,

jako organ to współpracujemy między organami, to tyle. Jest taka zasada. Niektórzy

źle to ujmują, że jak  są urzędnicy to ja będę chodził od urzędnika do urzędnika. Ja nie

zabraniam Państwu jak jest jakiś temat, nie ma problemu. Tylko żebyśmy nie mięli

tego w standardzie. Pierwszym urzędnikiem jest Wójt, wołamy go, niech się tłumaczy.

Tak  jak  wczoraj  na  komisji,  nie  mówię  że  źle.  Były  pytania,  były  wątpliwości,

przyszedłem,  odpowiedziałem.  Myślę,  że  wszyscy  byliśmy  usatysfakcjonowani.

Także prosiłbym, jeżeli są pytania na komisjach, to będziemy dostępni, bo komisje

będą oddzielnie w różnym czasie, mamy jedną panią do obsługi komisji i Rady i ona

się nie podzieli, a komisje muszą być protokołowane. W związku z tym do dyspozycji

jestem ja, jeśli mnie nie ma jest pani Sekretarz. A jak my zdecydujemy, że czegoś nie

potrafimy, to poprosimy następnych urzędników.  Dziękuję.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  dziękuję,  ja  jeszcze  w  kwestii

organizacyjnej. Prośba do Pani Sekretarz, żeby pokój Przewodniczącego   Rady był

pokojem  ogólnodostępnym.  Tam  znajdują  się  różne  rzeczy  od  dłuższego  czasu.

Nawet gdybyśmy teraz zrobili przerwę, to nie mieli byśmy możliwości skorzystać z

tego pomieszczenia. Te komputery należy zutylizować, zdać, nie wiem co więcej, ale

pokój ma być wolny. Czy jeszcze są jakieś uwagi odnośnie dzisiejszego porządku

obrad? To proszę przewiesić tabliczkę i będziemy korzystali z tamtej sali.

 

Pan  Stanisław Godzina-  Wójt  Gminy-  jak  już  rozmawiamy tak  organizacyjnie,  to

łatwiej będzie tabliczkę przewiesić 



Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  będę  się  cieszył,  bo  będzie  piękny

widok miała Rada. 

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-  tylko  dopytam,  czy  mamy  napisać  tam,

Przewodniczący Edward Gryczka?

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- nie  możemy pisać,  bo personalia  są

nieznane, panie Wójcie. Wczoraj mieliśmy proszę Państwa dzień kobiet, dziś mamy

sesję. Myślę, że w imieniu swoim i całej Rady, tej męskiej większości. Chciałbym

złożyć Paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji tego święta, za to że z nami tu

jesteście, że nas słuchacie. Jedna jest tylko koleżanka, która ma wpływ na bieżącą

działalność  gminy.  Wszystkim  Paniom,  za  to  że  wspierają  w  działalności.  Mogę

powiedzieć,  że z  każdą panią  Sołtys  mam świetny kontakt.  Paniom Dyrektorkom,

mieszkance  gminy,  pani  Emilii,  Pani  Sekretarz-  wszystkiego  dobrego,  żeby

współpraca układała się jak najlepiej  przez następny rok. Wszystkiego dobrego w

życiu osobistym Paniom życzę, dziękuję bardzo.

Nastąpiły gromkie brawa.

Do punktu 17.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Zamknął obrady XV nadzwyczajnej

sesji  Rady  Gminy  Rzekuń.  Podziękował Wysokiej  Radzie  za  uczestniczenie  w

obradach, a wszystkim pozostałym Państwu za obecność i uwagę.

Wyczerpano porządek obrad.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Emilia Bloch


