
Protokół nr XLII/2017 

obrad XLII zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 27 grudnia 2017 roku

( od godz. 10:00 do godz. 13:50 )

Rzekuń, ul. Kościuszki 33

Sala obrad Rady Gminy Rzekuń

Obrady sesji  Rady Gminy Rzekuń otworzył  o  godz.  10:00 Pan Przewodniczący Rady Edward

Gryczka stwierdzając jednocześnie quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych ( zgodnie z listą obecności).

Przewodniczący  obrad  powitał  gości:  Państwa  Radnych,  Państwa  Sołtysów,  panią  Skarbnik-

Monikę Michalską, pana Stanisława Godzinę- Wójta Gminy, pracowników Urzędu, Kierowników

jednostek organizacyjnych Gminy,  obecnych mieszkańców oraz media. 

Porządek obrad XLII zwyczajnej sesji obejmował: 

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

2) przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  posiedzeń  Rady  Gminy:  XXXIX/2017,  XL/2017,

XLI/2017;

3) rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;

4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzekuń

na lata 2018-2027;

5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok;

6) sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;

7) sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami;

8) interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;

9) odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;

10) wolne wnioski i informacje;

11) zakończenie obrad.
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Ad. 1

Pan  Przewodniczący  Rady  zapytał  o  ewentualne  uwagi  do  prządku  obrad.  Uwag  nie  było.

Poinformował, że w trakcie zwołania sesji, rozsyłania materiałów wpłynął wniosek pana Wójta o

wprowadzenie do porządku obrad osiem projektów uchwał.  

Przewodniczący odczytał wniosek pana Wójta. 

Działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tj. Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1875) wnioskuję, aby wprowadzić do  porządku obrad  XLII zwyczajnej

sesji Rady Gminy Rzekuń zwołanej na dzień 27 grudnia 2017 r.  następujące projekty uchwał:

1.  w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Rzekuń;

2.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

3.  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

4.  w  sprawie  ustalenia  warunków  i  trybu  składania  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

5. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2017-2027 ;

6. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok;

7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy;

8. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec.

Powyższe projekty proponuję wprowadzić jako punkty od 3 do 10, pozostałe ulegną przesunięciu o
1 w dół.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek pana Wójta.

Rada  Gminy  Rzekuń  w  głosowaniu  jawnym:   12-"za",  0  -"przeciw",   0-  wstrzm.  się  –

przyjęła wniosek pana Wójta o wprowadzenie do porządku obrad zaproponowanych projektów

uchwał.

Porządek obrad po naniesionych poprawkach wyglądał następująco:

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

2) przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady Gminy: XXXIX/2017, XL/2017, XLI/2017;
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3)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń;

4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

5)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

6)  rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia  warunków i  trybu składania  deklaracji  o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Rzekuń na lata 2017-2027 ;

8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok;

9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy;

10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec;

11)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;

12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzekuń na

lata 2018-2027;

13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok;

14) sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;

15) sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami;

16) interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;

17) odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;

18) wolne wnioski i informacje;

19) zakończenie obrad.

 W trakcie odczytywania porządku obrad dołączył radny Antoni Smoliński. 

Rada  Gminy  Rzekuń  w  głosowaniu:  13  -"za",  0  -"przeciw",  0  -  wstrzm.  się  –  przyjęła

odczytany  porządek obrad po naniesionych zmianach. 

Ad. 2

Kolejnym punktem było przyjęcie protokołu z XXXIX, XL, XLI sesji Rady Gminy Rzekuń.

Uwag do protokołu z XXXIX, XL, XLI sesji Rady Gminy Rzekuń nie było.
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Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 3 -"za", 1 -"przeciw", 9 - wstrzm. się – przyjęła protokół

z XXXIX sesji Rady Gminy Rzekuń.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 4 -"za", 1 -"przeciw", 8 - wstrzm. się – przyjęła protokół

z XL sesji Rady Gminy Rzekuń.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 3 -"za", 1 -"przeciw", 9 - wstrzm. się – przyjęła protokół

z XLI sesji Rady Gminy Rzekuń.

Ad. 3

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń

Pan Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było.

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. Głos w dyskusji zabrali:

Pan Stanisław Dmochowski – radny – Pan  Wójt  wprowadził  mnie  w błąd.  Byłem u pana  w

sprawie przekształcenia działki i pan powiedział,  że sprawa jest zamknięta. Okazuje się, że tych

wniosków przybyło i pan Wójt je wszystkie zaakceptował. 

Pan  Wójt  –  Chciałem  prosić  pana  radnego  żeby  mnie  nie  pomawiał.  Natomiast  od  strony

merytorycznej wyjaśni pani Teresa. 

Pani Teresa Łępicka -  W procedurze sporządzania studium wszystko jest to określone. Jest termin

składania  wniosków do studium,  jest  termin  wyłożenia  studium i  po  wyłożeniu  jest  możliwość

składania uwag. To wszystko musi odbywać się w określonym terminie. Wszystkie wnioski, które

spływają poza terminem nie podlegają rozpatrzeniu, są odkładane i nieuwzględniane w procedurze.

Z tych wniosków, które wpłynęły po wyłożeniu została sporządzona lista przedłożona państwu na

komisji. Były one odczytane na komisji, nieuwzględnione uwagi będą tematem rozstrzygnięcia rady

i stanowi to załącznik nr 3 do uchwały.    

Pan Edward  Gryczka-  Pan  Przewodniczący  Rady-  Dostaliśmy dosyć  obszerne  opracowanie,

wiele  ciekawych  rzeczy  idzie  z  tego  wyczytać  np.  że  w  2012  r.   nasza  gmina  otrzymała  od

elektrowni jednorazowo 23 392 000 zł. i ten rok zamknęliśmy z nadwyżką budżetową w kwoce 20
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000 000 zł. Te miliony, o których wiele razy mówiłem właśnie tu się pokazują. Później jeszcze jest

ze sprzedaży budynku, dokładka drogi do elektrowni do tej drogi na Nową Wieś. Tych pieniędzy

trochę się uciułało,  mówiąc o tych pieniążkach niby wirtualne ale potwierdzenie znaleźliśmy w

przygotowanych materiałach odnośnie studium. Można wyczytać w tabelce, że w gminie Rzekuń

liczba osób bezdomnych dziewięć, rodzin dziewięć czyli mamy ludzi, którzy nie mają mieszkań.

Należałoby się nad tym pochylić.  Można tutaj dużo rzeczy wyczytać. Co do rozstrzygnięcia tych

wniosków dziś musimy przegłosować, ze względu na to, że taka sugestia jest, że jeżeli, któryś z

wniosków,  który  nie  został  uwzględniony w rozstrzygnięciu  przez  pana  Wójta,  rada  inaczej  to

rozstrzygnie niż pan Wójt to całe studium będzie do poprawki.  Zaczynaliśmy w 2013 r. mamy 2017

r.,  cztery lata,  nie  wiem z  czego  to  wynikało,  że  tak  długo,  być  może,  że  takie  są  procedury.

Gdybyśmy teraz tego nie przyjęli to wyobraźcie sobie państwo ile znów trzeba czekać, ale też trzeba

zrozumieć  ludzi,  którzy  zostali  nieuwzględnieni.  Tak  jak  kolega  tu  zaznaczył,  żeśmy  patrzyli

rozstrzygnięte  wnioski  jeden mieszkaniec  dziesięć  uwag i  wszystkie  jego zostały rozstrzygnięte

poza już przygotowaniem studium w okresie odwoławczym.  

Przejdziemy go głosowania, będziemy głosowali punkt po punkcie. Rozstrzygnięcie wniosków do

studium jest ich osiem. 

Pan Kazimierz Jastrzębski – radny – Chciałem zapytać właśnie jak będzie procedura.

Pan Edward Gryczka- Pan Przewodniczący Rady- Będę poddawał pod głosowanie kto z państwa

radnych  jest  za  nieuwzględnieniem  uwagi  wniesionej  do  wyłożonego  do  publicznego  wglądu

studium.  

Uwaga nr 1, złożona 20.11.2017 r., treść uwagi: likwidacja drogi na działkach nr 419/51, 419/52;

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki): 419/51, 419/52 Dzbenin; ustalenia

projektu studium dla nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki): 419/51, 419/52 Dzbenin –

MN/MU; rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi: nieuwzględniona; uwagi: zmiana

przebiegu drogi nastąpi w mpzp. Ze względu na klasę drogi (KD – droga dojazdowa) – droga ta nie

została pokazana na rysunku Studium. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 11 -"za nieuwzględnieniem", 1 -"za uwzględnieniem", 1 -

wstrzm. się – nie uwzględniła uwagi nr 1.  
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Uwaga nr 2, złożona 20.11.2017 r., treść uwagi:  sprostowanie pomylonych numerów działek na

mapie  Studium;  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy uwaga  (nr  działki):  419/51,  419/52,

419/50 Dzbenin; ustalenia projektu studium dla nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki):

419/51, 419/52,419/50 Dzbenin – MN/MU;  rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi:

nieuwzględniona;  uwagi:  rysunek studium nie  jest  tworzony na  mapach  zawierających numery

działek. Sprostowanie numerów działek nastąpi na etapie mpzp. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 10 -"za nieuwzględnieniem", 2 -"za uwzględnieniem", 1 -

wstrzm. się – nie uwzględniła uwagi nr 2.  

Uwaga  nr  3,  złożona  20.11.2017  r.,  treść  uwagi:  przeznaczenie  działki  nr  176/3  pod  drogę

dojazdową  wewnętrzną;  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy uwaga  (nr  działki):  176/3  -

Dzbenin; ustalenia projektu studium dla nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki): 176/3

Dzbenin – MN/MU; rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi: nieuwzględniona; uwagi:

korekta układu komunikacyjnego następuje w mpzp. Drogi wewnętrzne dojazdowe nie są pokazane

na rysunku Studium. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 11 -"za nieuwzględnieniem", 2 -"za uwzględnieniem", 0 -

wstrzm. się – nie uwzględniła uwagi nr 3. 

Uwaga nr 4, złożona 20.11.2017 r., treść uwagi: likwidacja drogi dojazdowej na działce nr 419/50;

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki): 419/50 - Dzbenin; ustalenia projektu

studium  dla  nieruchomości,  której  dotyczy  uwaga  (nr  działki):  419/50  Dzbenin  –  MN/MU;

rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi: nieuwzględniona; uwagi: zmiana przebiegu

drogi nastąpi w mpzp. Ze względu na klasę drogi (KD – droga dojazdowa) – droga ta nie została

pokazana na rysunku Studium. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 11 -"za nieuwzględnieniem", 2 -"za uwzględnieniem", 0 -

wstrzm. się – nie uwzględniła uwagi nr 4. 

Uwaga nr 5, złożona 20.11.2017 r., treść uwagi: sprostowanie pomylonych numerów działek na

mapie  Studium;  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy uwaga  (nr  działki):  419/50,  419/51,

419/52 - Dzbenin; ustalenia projektu studium dla nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki):

419/51, 419/52, 419/50 Dzbenin – MN/MU; rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi:
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nieuwzględniona;  uwagi:  rysunek studium nie  jest  tworzony na  mapach  zawierających numery

działek. Sprostowanie numerów działek nastąpi na etapie mpzp.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 11 -"za nieuwzględnieniem", 2 -"za uwzględnieniem", 0 -

wstrzm. się – nie uwzględniła uwagi nr 5. 

Uwaga nr 6, złożona 20.11.2017 r., treść uwagi: zmiana przeznaczenia części działki z leśnej na

rolną;  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy  uwaga  (nr  działki):  14  -  Dzbenin;  ustalenia

projektu studium dla nieruchomości,  której  dotyczy uwaga (nr działki):  14,  Dzbenin – ZL i  R;

rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi: nieuwzględniona; uwagi: działka znajduje się

na obszarze Natura 2000, a funkcja terenu na działce uzgodniona została w RDOŚ i nie może ulec

zmianie. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 11 -"za nieuwzględnieniem", 2 -"za uwzględnieniem", 0 -

wstrzm. się – nie uwzględniła uwagi nr 6. 

Uwaga nr 7, złożona 13.12.2017 r., treść uwagi: zmiana przebiegu lub likwidacja planowanej drogi

wojewódzkiej KG; oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki): 289/6 - Dzbenin;

ustalenia projektu studium dla nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki): 289/6 – Dzbenin –

MN/MU,  KG;  rozstrzygnięcie  Wójta  w  sprawie  rozpatrzenia  uwagi:  nieuwzględniona;  uwagi:

przebieg planowanej  drogi  KG (droga główna – wojewódzka)  w Studium, jest  zgodny z mpzp

gminy Rzekuń i nie ulega zmianie. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 12 -"za nieuwzględnieniem", 1 -"za uwzględnieniem", 0 -

wstrzm. się – nie uwzględniła uwagi nr 7.

Uwaga  nr  8,  złożona  13.12.2017  r.,  treść  uwagi:  zmiana  klasyfikacji  drogi  z  KL na  KDw

oraz  usunięcie  z  niej  możliwości  dojazdu  do  planowanej  drogi  wojewódzkiej;  oznaczenie

nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki): 289/6 - Dzbenin; ustalenia projektu studium dla

nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki): 289/6 – Dzbenin – MN/MU, KG; rozstrzygnięcie

Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi: nieuwzględniona; uwagi: zmiana klasyfikacji drogi nastąpi

w mpzp. Ze względu na klasę drogi, droga ta nie została pokazana na rysunku Studium.  
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Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 11 -"za nieuwzględnieniem", 2 -"za uwzględnieniem", 0 -

wstrzm. się – nie uwzględniła uwagi nr 8. 

Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Rzekuń.  Poddał  pod  głosowanie  projekt

uchwały wraz z uwagami przegłosowanymi przez radę.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 11 -"za", 2 -"przeciw", 0- wstrzm. się – podjęła uchwałę

w  sprawie  uchwalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego

gminy Rzekuń. 

Ad. 4

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – W związku z tym, ze radni nie mieli możliwości zapoznania

się z materiałami odnośnie projektów uchwał nr 4,5,6  porządku obrad chciałbym postawić wniosek

formalny o cofnięcie projektów do prac komisji. 

Pan Wójt -  Taka możliwość była na ostatniej komisji. Projekty uchwał zostały złożone zgodnie z

obowiązującym prawem, na siedem dni przed sesją. 

Pan Edward Gryczka- Pan Przewodniczący Rady-  Mamy w porządku obrad cztery wnioski i

każdy musimy głosować oddzielnie. Proszę złożyć wniosek formalny wtedy będę głosował. 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – złożył wniosek formalny o cofnięcie punktu 4 porządku obrad

do prac komisji.

Pan  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  formalny  złożony  przez  radnego

Wilkowskiego.

8/41



Rada Gminy  Rzekuń w głosowaniu:  10  -"za",  2  -"przeciw",  1  -  wstrzm.  się,   – przyjęła

wniosek formalny w sprawie cofnięcia punktu 4 porządku obrad do prac komisji.

Ad. 5

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – złożył wniosek formalny o cofnięcie punktu 5 porządku obrad

do prac komisji.

Rada Gminy  Rzekuń w głosowaniu:  10  -"za",  0  -"przeciw",  3  -  wstrzm.  się,   – przyjęła

wniosek formalny w sprawie cofnięcia punktu 5 porządku obrad do prac komisji.

Ad. 6

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  warunków  i  trybu  składania  deklaracji  o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – złożył wniosek formalny o cofnięcie punktu 6 porządku obrad

do prac komisji.

Rada Gminy  Rzekuń w głosowaniu:  10  -"za",  0  -"przeciw",  3  -  wstrzm.  się,   – przyjęła

wniosek formalny w sprawie cofnięcia punktu 6 porządku obrad do prac komisji.

Ad. 7

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy

Rzekuń na lata 2017-2027

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.

Pan Wójt przedłożył Państwu Radnym autopoprawkę.

9/41



Wójt Gminy Rzekuń wnosi autopoprawkę do projektu uchwał w sprawie Wieloletniej  Prognozy

Finansowej oraz zmian w budżecie Gminy na 2017 rok: 

1. Zwiększa się wydatki w dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin 

§ 4010 w kwocie 310.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola w:

a) § 3020 – w kwocie 8.458 zł,

b) § 4010 – w kwocie 94.770 zł

c) § 4040 – w kwocie 6.970 zł.

d) § 4110 – w kwocie 19.490 zł,

e) § 4120 – w kwocie 2.905 zł,

f) § 4240 – w kwocie 1.500 zł,

g) § 4440 – w kwocie 3.910 zł,

z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dz. 801 – oświata i  wychowanie, rozdz.

80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w:

h) § 3020 – w kwocie 8.458 zł,

i) § 4010 – w kwocie 100.400 zł

j) § 4110 – w kwocie 19.490 zł,

k) § 4120 – w kwocie 2.905 zł,

l) § 4240 – w kwocie 1.500 zł,

m) § 4440 – w kwocie 5.250 zł.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w tekstach jednolitych Uchwał, po uchwaleniu przez Radę

Gminy Rzekuń.

Pan Wójt – Chciałbym tylko dodać, że są to środki niezbędne na wynagrodzenia i na przesunięcia

między oddziałami przedszkolnymi na przedszkola, również na zapewnienie wynagrodzeń.

Pan Piotr Suchta – radny – Po raz kolejny widzimy działanie pana Wójta. Mieliśmy komisję

wspólną  w  dniu  19  grudnia  pan  Przewodniczący  zapoznawał  nas  ze  zmianami  na  2017  rok

zaproponowanymi  przez  pana  Wójta.  Dziś  widzimy  musimy  podejmować  kolejne  zmiany.  W

związku z powyższym chciałem złożyć wniosek formalny o 30 minutową przerwę. 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny złożony przez radnego Suchtę. 
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Rada Gminy  Rzekuń w głosowaniu:  10  -"za",  0  -"przeciw",  3  -  wstrzm.  się,   – przyjęła

wniosek formalny. 

Pan  Edward  Gryczka-  Pan  Przewodniczący  Rady-  Mamy  godzinę  10:55,  o  godz.  11:30

spotykamy się na sali.

Po przerwie. 

Pan Edward Gryczka- Pan Przewodniczący Rady-  Wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy

w punkcie 7 porządku obrad -  rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia  Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2017-2027. Pan Wójt złożył autopoprawkę. Czy są

uwagi do projektu uchwały? Otwieram dyskusję w tym punkcie. 

Pan  Piotr  Suchta  –  radny  – Panie  Wójcie  mam  pytanie  odnośnie  autopoprawki.  Mamy  tu

zwiększenia w kwocie 310 000 zł i nie widzimy z czego to będzie pokryte. Jakby pan Wójt mógłby

powiedzieć. 

Pan Wójt – Autopoprawka jest  częścią  składową całego projektu uchwały więc nie  można jej

rozpatrywać w oderwaniu od całego projekt uchwały. Jeżeli cały projekt uchwały zostanie przyjęty

to będą przyjęte zwiększone wydatki.  

Pan Piotr Suchta – radny – Panie Wójcie nie można się z panem zgodzić gdyż projekt jest robiony

wcześniej i autopoprawka nie jest tam uwzględniana. Autopoprawkę złożył pan dziś i dziś powinien

pan wskazać skoro pan zwiększa o 310 000 zł skąd te zwiększenie zostanie pokryte.  

Pan Wójt – Chciałem powiedzieć, że autopoprawka w literaturze występuje jako część składowa,

że  autor  projektu  ma prawa w każdym czasie  wnieść  autopoprawkę i  w momencie  wniesienia

autopoprawki   tak  naprawdę  nie  powinno  jej  się  nawet  głosować.  W  momencie  zgłoszenia

autopoprawki projekt uchwały otrzymuje jak gdyby nowe brzmienie. Sygnalizowaliśmy na komisji

to, że autopoprawka będzie. Koniec roku jest zawsze i wszędzie we wszystkich samorządach taki,

że  odbywa się na koniec sesja budżetowa  i porządkuje się budżet.  My tego porządkowania nie

możemy zrobić ponieważ dwie uchwały w nadzorze.  Trwają procedury nadzorcze, nie wiemy jakie

będą ich rozstrzygnięcia. Autopoprawka jest częścią składową i jeżeli cały projekt uchwały zostałby
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przyjęty  z  tą  autopoprawką  to  na  pewno  ta  uchwała  będzie  dobra,  jeżeli  nie  zajdą  jakieś

okoliczności wynikające z rozstrzygnięć nadzorczych już prowadzonych w tej chwili. 

Pan Edward  Gryczka-  Pan  Przewodniczący  Rady  –  Mamy przygotowany projekt  zmian  w

budżecie gminy Rzekuń i tu dochody, wydatki i on jest zbilansowany. Chciałby się zapytać skąd te

300 000 zł.  

Pan Wójt – Będzie zwiększony deficyt po prostu. Będą zwiększone wydatki w innym miejscu są

zmniejszenia, w projekcie uchwały są zmniejszenia a wchodzą te nowe wydatki .  

Pan Edward Gryczka- Pan Przewodniczący Rady – Panie Wójcie to my przegłosujemy coś, co

jest  nie  zgodne  z  tym  co  dostaliśmy  z  projektem  uchwały,  bo  w  projekcie  uchwały  nie  ma

zwiększenia deficytu.  

Pan Wójt – Jeszcze raz powtórzę po zgłoszeniu autopoprawki budżet ma jakby nowe brzmienie. I

tej  sytuacji  po  przyjęciu  autopoprawki  powyższe  zmiany  zostaną  uwzględnione  w  tekstach

jednolitych  Uchwał,  po  uchwaleniu  przez  Radę  Gminy  Rzekuń,  jeżeli  zostaną  uchwalone.

Natomiast wydatki zostaną pokryte z tych zmniejszeń, które w całym projekcie uchwały są zawarte.

Pan Edward Gryczka- Pan Przewodniczący Rady – Czyli zwiększa pan deficyt? 

Pan Wójt – W stosunku do pierwotnego projektu uchwały no nie inaczej.

Pan Piotr Suchta – radny – Ja nie neguje tego, ze pan nie miał prawa złożyć autopoprawki  tylko

wskazujemy to co zawsze pan wskazuje radzie, że trzeba wskazać jeżeli robimy zwiększenie skąd

pokrywamy i pan tu nie wskazał. Czytając autopoprawkę nie widzę tu pokrycia na 310 000 zł. Tak

jak pan widzi jeżeli się chce to można deficyt zwiększyć i się nie skarży i  jest wszystko dobrze, a

jeżeli pan nie chce to zaskarżył pan kilkakrotnie już uchwały, że żeśmy zwiększyli bez pana zgody i

wtedy RIO wszczyna procedury. 

Pan Wójt – Taka jest właśnie prerogatywa organu wykonawczego. I w tym przypadku jest taka

potrzeba  bo  nie  widzę  potrzeby  zwiększania  deficytu  na  zadania,  które  są  wykonane  albo  są

niemożliwe  do niewykonania.  Tu  mamy zwiększenie  deficytu  na  pokrycie  wydatków,  które  są

konieczne. 
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Pan Piotr Suchta – radny – Panie Wójcie odniosę się do słów, które pan powiedział, że jest to

kwota niezbędna na wypłacenie wynagrodzeń, panie Wójcie wynagrodzenia zostały wypłacone i

pan dobrze o tym wie. Jest to kwota żeby pokryć to co pan już zrobił. Nie jestem przeciwnym temu

żeby to przyjąć tylko forma w jakiej nam pan to przekazuje. Trzeba powiedzieć radzie prawdę. 

Pan Wójt – Oczywiście, że zostały wypłacone bo nie będę narażał gminy na koszty sądowe, które

by nie wątpliwie zaistniały gdyby nie wypłacił a pracownicy poszli do sądu. Natomiast, tak jak pan

słusznie zauważył, w tym punkcie środki były zapewnione we wcześniejszych projektach uchwał i

zmianach na wynagrodzenia, one tak naprawdę były zapewnione od początku roku ale po tym jak

panowie  radni  żeście  dokonali  zdjęć  tych  środków,  one  zostały  ponownie,  chyba  dwukrotnie

wprowadzone  jeszcze  przez  nas  i  niestety  ale  RIO wszczęło  wobec  tej  uchwały  postępowanie

nadzorcze. 

Pan Edward Gryczka - Pan Przewodniczący Rady –  Jeżeli już jesteśmy przy tym punkcie to

chciałbym się zapytać czy jest już rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pan Wójt – Nie dysponujemy. 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę złożoną przez Pana Wójta. 

Rada  Gminy  Rzekuń  w  głosowaniu:  13  -"za",  0  -"przeciw",  0  -  wstrzm.  się  –  przyjęła

Autopoprawkę zgłoszoną przez pana Wójta.

Pan Edward Gryczka - Pan Przewodniczący Rady –  Przechodzimy do głosowania  w sprawie

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzekuń na lata 2017 – 2027. 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, dwie uchwały mamy w

nadzorze. Jak pan Wójt mówi, że nie zna rozstrzygnięcia  Regionalnej Izby Obrachunkowej a mimo

to przygotował  pan zmiany w budżecie.  Jeżeli  pan nie  wie jaka jest  decyzja Regionalnej  Izby

Obrachunkowej tak naprawdę podejmując te zmiany narażamy się znowu na uchylenie uchwały

budżetowej. 

Pan Wójt -  Przyjmując taką logikę myślenia musielibyśmy zamknąć gminę gdzieś w kwietniu,

ponieważ  pierwsze uchwały poszły do nadzoru właśnie w tym czasie, pierwsza w ogóle poszła w
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styczniu. Natomiast gmina funkcjonuje i my musimy operować tym stanem prawnym, który jest na

dzień dzisiejszy. Ta uchwała jest spójna wewnętrznie i w stosunku do niej, jeżeli nie będą wynikały

inne rozstrzygnięcia to na pewno jest dobra.  Nie wiemy jakie będą rozstrzygnięcia Regionalnej

Izby Obrachunkowej, być może, że w jakimś punkcie może pojawić się problem ale to będzie tylko

w tym punkcie,  nie  będzie  to  dotyczyło,  że  ta  uchwała  się  nie  bilansuje.  Ta uchwała  razem z

autopoprawką będzie się bilansowała. 

Pan Zbigniew Wilkowski  –  radny – Czyli  jednak moja logika  była  słuszna.  Jeżeli  będziemy

głosowali to tak jak pan powiedział, nie wiemy być może pojawią się rozbieżności i Regionalna

Izba Obrachunkowa  rozpocznie postępowanie nadzorcze i wynikiem tego będzie uchylenie części

lub w całości uchwały budżetowej. Nie znamy rozstrzygnięć Regionalnej Izby Obrachunkowej a

procedujemy zmiany w budżecie, myślę, ze powinniśmy to robić trochę w odwrotnej kolejności.  

Pan  Wójt  – Jak  pan  zauważył  czas  nie  czeka.  Pomimo,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa

prowadzi postępowania nadzorcze, czas nie czeka. Zaczęła je w styczniu a dzisiaj mamy grudzień i

gdybyśmy czekali tak do rozstrzygnięć to nic byśmy nie zrobili, Mimo tych rozstrzygnięć, które są

my na tym stanie prawnym, który jest musimy po prostu funkcjonować. 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – Cały czas procedowaliśmy te zmiany budżetowe, nie mając

bardzo często rozstrzygnięć  Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podejmowaliśmy uchwały przez co

narażaliśmy się właśnie na kolejne uchylenia. Obawiam się, że znowu będzie taka kolej rzeczy, ze

nie  znamy  rozstrzygnięcia   Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  a  mimo  wszystko  procedujemy

zmiany w budżecie. Wydaje mi się, że jest to nie właściwa kolejność.

Pan Wójt –  Nie przez to panie radny. Przez to, że każda kolejna uchwała, której projekt został

zgłoszony została tak zmieniona, że była niezgodna z prawem. Natomiast jeżeli ta uchwała zostanie

z autopoprawką przyjęta  to ona będzie zgodna z prawem na dzień dzisiejszy, na stan prawny, który

mamy dziś.  Jeżeli nierozstrzygnięcie zmieni któreś uchwały wcześniejsze być może, że w którymś

miejscu może być wtedy niezgodna, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Nie możemy zawiesić

działalności  gminy  i  czekać  na  rozstrzygnięcia  organu  nadzoru,  tylko  muszą  te  jednostki

funkcjonować.  Przyjęcie  tej  uchwały dzisiaj  skutkowałoby tym,  że ta  uchwała  jest  spójna,  ona

byłaby dobra natomiast jakie będą rozstrzygnięcia, być może, że któreś z tych rozstrzygnięć, bo są

dwa, będzie w jakiś sposób skutkowało również na tę uchwałę.   
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Pan Edward Gryczka - Pan Przewodniczący Rady –  Dalej bym podnosił tą kwestię co radny

Suchta. Mamy zwiększenie o 310 000 zł. bez podania źródła pokrycia. Pani Skarbnik czy to jest

wszystko zgodne, tak może być bez pokazania źródła? Skąd rada może wiedzieć  czy pan Wójt

będzie chciał zwiększyć deficyt, jak projekt uchwały mamy taki.

Pan Wójt – Już powiedziałem, że będzie zwiększony deficyt w stosunku do projektu.

Pan  Piotr  Suchta  –  radny  –  Jeżeli  nie  znamy  rozstrzygnięcia  nadzorczego  to  dlaczego

zwiększamy o 310 000 zł. Gdzieś już pan tam wie jednak RIO w tym punkcie akurat uchyliło.

Dziwi  mnie  pana  opieszałość  jeżeli  chodzi  o  te  rozstrzygnięcie  bo  potrafiłem dotrzeć  do  tego

rozstrzygnięcia,  wiem w którym punkcie zostało podtrzymane, w którym zostało unieważnione.

Dziwi mnie,  że mamy tydzień czasu praktycznie po rozstrzygnięciu i  pan mówi,  że nie  mamy

jeszcze  rozstrzygnięcia.   Chciałem  złożyć  wniosek  w  sprawie  zmian  do  projektów  uchwał  w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017  rok. Jest

to wniosek, który opracowaliśmy na przerwie o odrzucenie zmian przedstawionych w uzasadnieniu

do projektu  uchwały w sprawie  zmian  na  2017 rok  od punktu  1  do  punktu  37  włącznie  oraz

przyjęcia wniosków przedstawionych w autopoprawce przedstawionej przez Wójta gminy Rzekuń

do zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok. 

Pan Wójt –  Chciałem zauważyć, że budżet jest ze sobą spójny i budżet roku 2017 jest również

spójny  z  budżetem  2018  roku.  Odrzucenie  tych  punktów,  o  których  pan  radny  mówił  będzie

skutkowało   tym,  że  do  roku 2018 nie  będziemy mogli  wprowadzić  tych  zadań,  które  zostały

zaproponowane  ponieważ  nie  będzie  źródeł  pokrycia  na  te  zadania.  Te  zadania  ujęte  są  w

autopoprawce  i są to ważne zdania. Jeżeli nie uwolnimy środków z 2017 roku to nie będziemy

mogli  wprowadzić do roku 2018. Deficytu nie zwiększymy bo nie będzie źródeł pokrycia tego

deficytu. Deficyt, który jest w projekcie budżetu roku 2018 jest w całości pokryty ze środków, które

posiadamy.  Dopiero  uwolnienie środków z roku 2017 spowoduje, że będziemy mogli te zadanie na

2018 rok w autopoprawce wprowadzić.  Wynika to jak państwo wiecie,  choćby z niewykonania

przez Ostradę ostatnich robót, które miały być wykonane jeszcze w tym roku. Ostrada deklarowała

wejście w ostatnich dniach na niektóre inwestycje ale inspektor nadzoru ze względu na warunki

pogodowe nie wyraził zgody ponieważ nie uzyskaliby właściwego stopnia zagęszczenia.  Myślę, że

lepiej będzie jeżeli te inwestycje roku 2018  zostaną zrobione trochę później a jednak w lepszych

warunkach pogodowych. 
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Pan Edward Gryczka - Pan Przewodniczący Rady –  Jak się ma dzisiejsza autopoprawka do

budżetu na 2018 roku. Dostaliśmy założenia deficytowe dochodów, przychodów, rozchodów i na

tym  bazowaliśmy.  Ten  rok  się  zamknie,  jeżeli  zostaną  pieniążki  to  one  przecież  nigdzie  nie

uciekają,  uwolnią  się  do  kwietnia  czy do marca   i  one  dalej  będą.  Nie  możemy zakładać,  że

autopoprawkę na  2018 rok przyjmiemy i czegoś zabraknie.  Przyjmiemy tak, żeby zbilansować

2018 rok i 2017. 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny –  Mam pytanie do pana Wójta, do pana przewodniczącego.

Chodzi o autopoprawkę, w której jest 37 propozycji zdjęć. 

Pan Wójt – To nie jest autopoprawka. 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – Ciężko mi nawet powiedzieć co to jest z tego względu, że ja

nawet nie mam materiałów. Widzę, że koledzy też nie mają. My nie dostaliśmy materiałów i teraz

rozmawiamy o 37 zmianach budżetowych.  Pytam się kto jest odpowiedzialny za to, żeby radni

otrzymali materiały. 

Pan Wójt –  Za organizacje pracy rady jest odpowiedzialny Pan Przewodniczący Rady.  Projekt

uchwał został złożony zgodnie z obowiązującym prawem – więcej niż siedem dni przed planowaną

sesją. Przewodniczący podejmował decyzję czy będzie w tej kwestii zwoływał komisję czy nie, czy

poleci dostarczenie materiałów. Jeżeli zostało to przekazane pracownicy i nie zostało wykonane to

jest wina nasza natomiast jeżeli nie to pan przewodniczący powinien był  zarządzić przekazanie

materiałów.  

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – Panie Wójcie wielokrotnie słyszeliśmy na sesjach rady gminy

gdzie łajał pan pana przewodniczącego i mówił, że pan przewodniczący nie ma pracowników żeby

wydawać im polecenia. Jak przewodniczący może wydać polecenie pracownikowi, którego nie ma?

Odpowiedzialna za dostarczenie materiałów na sesję radnym jest kancelaria rady gminy nad, którą

pan sprawuje pieczę.    

Pan  Wójt  – Taką  samą  metodą  jak  zostały  dostarczone  pozostałe  materiały  na  sesję  wraz  z

zawiadomieniem. Ja też nie wydawałem pracownikom polecenia żeby dostarczyli zawiadomienie

na  sesję  i  materiały  bo  jest  przyjęte  od  bardzo  dawna,  że  pan  przewodniczący  podpisuje

zawiadomienie na sesję  i  radnym dostarcza materiały.   Tak samo i  te  materiały one są częścią
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składową sesji bo zostały zgłoszone na więcej niż siedem dni przed planowanym terminem sesji.

Jeżeli pan przewodniczący zarządził ich dostarczenie to one został dostarczone. 

Pan Edward Gryczka - Pan Przewodniczący Rady – Dla ścisłości materiały i zawiadomienie o

sesji  było wysłane i  dopiero jak mieliśmy komisję  dostałem materiały odnośnie pana wniosku.

Dostałem materiały  o  których  powiedziałem wszystkim.  Poprosiłem panią  Emilię  żeby wysłać

wszystkim drogą e-mailową dokumenty. Nie dostali. Jak ja mogę nakazać kolportaż materiałów? 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny –  Zarządzenie, które pan Wójt wydał odnośnie ograniczania

obsługi  rady  gminy  Rzekuń  tak  naprawdę  sparaliżowało  pracę  kancelarii.  Radni  mają  dzisiaj

procedować budżet, mają robić 37 zmian w budżecie a nie wiedzą co mają zmieniać. 

Pani Skarbnik – Chciałam się odnieść do słów pana Piotra odnośnie dotarcia do rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcia  pisemnego  jeszcze  nie  ma,  byłam  na  posiedzeniu  RIO   i  informacje,  które

uzyskałam po posiedzeniu  w sprawie  naszych  uchwał  były  bardzo  krótkie  gdyż  pan prezes  w

wielkim skrócie powiedział, że uchwała w części z wyłączeniem analizy zostanie uchylona, jednak

poprosił  o  wstrzymanie  się  z  jakimikolwiek  działaniami  większymi  ze  względu   na  dokument

papierowy. 

Pan Edward Gryczka - Pan Przewodniczący Rady – Pani Skarbnik większych działań, tak? Czy

zdejmowanie większych milionów w budżecie to jest małe zadanie? 

Pani Skarbnik – Chodzi o to, że w treści uchwały wskazujemy po zmianach kwoty dochodów i

wydatków, to pozostanie później do rozstrzygnięcia znów przez Regionalną Izbę Obrachunkową

jeżeli takiego dokumentu nie otrzymam. 

Pan Edward Gryczka -  Pan Przewodniczący  Rady  – Poprosił  radnego  Suchtę  o  odczytanie

złożonego wniosku. 

Pan  Piotr  Suchta  –  radny  –  Jest  to  wniosek  do  projektów  uchwał  w  sprawie  Wieloletniej

Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie gminy Rzekuń o odrzucenie zmian przedstawionych

w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok tj. od punktu 1 do

punktu  37 włącznie  oraz  przyjęcie  wniosków przedstawionych w autopoprawce przedstawionej

przez Wójta gminy Rzekuń do zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok.  
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Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny złożony przez radnego Suchtę. 

Rada Gminy  Rzekuń w głosowaniu:  10  -"za",  1  -"przeciw",  2  -  wstrzm.  się,   –  przyjęła

wniosek formalny. 

Pan Przewodniczący poddał  pod głosowanie  projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia  Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2017-2027 wraz z przegłosowanymi wnioskami. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 0 -"za",10 -"przeciw", 3 - wstrzm. się,  –  nie podjęła

uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2017-2027

wraz z przegłosowanymi wnioskami.

Ad.8 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok

Pan Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było.

Pan Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  w tym punkcie.  Nie  było  chętnych do udziału  w

dyskusji.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 10 -"za",0 -"przeciw", 3 - wstrzm. się,  – podjęła uchwałę

w sprawie zmian  w  budżecie  gminy  Rzekuń  na  2017  rok  wraz  z  autopoprawką  i  wnioskiem

złożonym przez Radnego Piotra Suchtę. 

Ad.9

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy

Pan Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było. 

Nie było chętnych do udziału w dyskusji. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 13 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się – podjęła uchwałę  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy.
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Ad. 10

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec

Pan Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 13 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się – podjęła uchwałę  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec.

Ad.11

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Pan Edward Gryczka - Pan Przewodniczący Rady – Zasygnalizuje to samo co sygnalizowałem

na komisji, że na działalność świetlic przeznaczamy tylko 9 000 zł, natomiast na płace Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20% i 25 % dla przewodniczącego najniższej

krajowej.  Hojność jest duża ale pan Wójt zaproponował. Osobiście mam dylemat ze względu na to,

że wyposażamy świetlice dziesięć, osiem lat temu na pewno wiele rzeczy trzeba już zmienić. To

tylko sygnalizuje może komisja przejrzy te sprawy, może gdzieś tam jakieś przesunięcia zrobi.  

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 5 -"za", 1 -"przeciw", 7 - wstrzm. się – przyjęła uchwałę  

w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na 2018 rok

Ad.12 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzekuń na lata

2018-2027

Pan Wójt złożył autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej  na 2018 rok. 

Wójt Gminy Rzekuń wnosi autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na

2018 rok oraz WPF na 2018 rok:

1. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach” zwiększa się wydatki o kwotę 30.000

zł dz.010 rozdz. 01010 §6050,

2. Zadanie pn.:  „Przebudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji

Czarnowiec  –  Kamianka”  otrzymuje  brzmienie  „Rozbudowa  drogi  oznaczonej  nr  geod.  419,
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241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec – Kamianka” dz. 600 rozdz. 60016, § 6050,

3. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 269/14151, 1410/26722

relacji Borawe – Kamianka” otrzymuje brzmienie „Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314,

269/14152, 269/14151, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka” dz. 600 rozdz. 60016 § 6050,

4. Wprowadza się zadanie pn.: „Przebudowa drogi ozn. Nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń lata

realizacji 2016-2018 w kwocie 260.00 zł, dz. 600 rozdz. 60016 § 6050,

5.  Wprowadza  się  zadanie  pn.:  „Przebudowa  ul.  Zacisznej  w  Ławach  wraz  z  uzupełnieniem

brakującej infrastruktury technicznej” lata realizacji 2016-2018 w kwocie 250.000 zł, dz.600 rozdz.

60016 § 6050,

6.  Wprowadza się  zadanie pn.:  „Przebudowa dr.  ozn.  nr geod.  190 i  191 w Susku Starym lata

realizacji2016-2018 w kwocie 187.000 zł, dz. 600 rozdz.60016 §6050,

7.  Wprowadza  się  zadanie  pn.:  „Przebudowa  drogi  gminnej  ozn.  nr  geod.  201,  202,  204  w

Goworkach lata realizacji 2016-2018 w kwocie 290.000 zł, dz. 600 rozdz. 60016 § 6050,

8.  Zadanie  pn.:  „Rozbudowa i  przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rzekuniu”

otrzymuje brzmienie „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rzekuniu

oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu” dz. 921 rozdz. 92109 § 6050,

9. Zadanie ujęte w WPF pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa dróg ozn. nr geod.

690,  525/59,  226/10 w Ławach” otrzymuje  brzmienie:  „Wykonanie  dokumentacji  technicznej  i

przebudowa ul. Bazowej i Młynarskiej w Ławach”,

10. Zadanie ujęte w WPF pn.: „Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbeninie

w gminie Rzekuń” otrzymuje brzmienie „Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości

Rozwory w gminie Rzekuń”.

Powyższe  zmiany zostaną  uwzględnione  w tekstach  jednolitych  Uchwał  w sprawie  uchwalenia

uchwały budżetowej oraz w sprawie zmiany WPF na lata 2018 – 2027 roku. 

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. Głos w dyskusji zabrali:

Pan Piotr Suchta – radny -   Tak samo jak pytałem przy autopoprawce na 2017 rok tak samo tu

chciałbym pana spytać bo patrząc po zadaniach, które pan wprowadza zwiększamy około miliona

złotych wydatki i nigdzie nie widzę pokrycia. Czy mam rozumieć, że tamte zmiany, które na 2017

rok  odrzuciliśmy,  mniej  więcej  była  podobna  kwota  czy  teraz  pan  to  wprowadza  i  wtedy  się

bilansuje? 
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Pan Wójt – Będzie się bilansować. 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny –  Radny Suchta nie pytał czy będzie się bilansowało tylko z

czego jest bilansowanie wykazane. 

Pan Wójt – Tak jak wiele innych zadań  z deficytu budżetowego. 

Pan Edward Gryczka - Pan Przewodniczący Rady – Czyli zadłużymy gminę czy nie?

Pan Wójt -  Nie przewidujemy zaciągania kredytów ani pożyczek.

Pan  Edward  Gryczka  -  Pan  Przewodniczący  Rady  –  Już  jest  koniec  roku  czy  możemy

powiedzieć mniej więcej jakie mamy wolne środki, że tak możemy swobodnie sobie milion, dwa

czy trzy deficyt zrobić. 

Pan Wójt  -   Nie  możemy tego powiedzieć  odpowiedzialnie  ponieważ nie  mamy rozstrzygnięć

Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pan Edward Gryczka - Pan Przewodniczący Rady – A inaczej czy gmina posiada jeszcze jakieś

lokaty  bankowe,  na  których  są  zdeponowane  jakieś  środki  poza  tym,  które  są  w  obiegu

budżetowym.  

Pan Wójt – Nie posiadamy. 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę złożoną przez Pana Wójta. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 1 -"za", 10 -"przeciw", 2 - wstrzm. się  –  nie przyjęła

Autopoprawki zgłoszonej przez pana Wójta.

Pan Piotr  Suchta- radny-  mieliśmy wspólne posiedzenie komisji,  na którym debatowaliśmy nad

budżetem na 2018 rok. Chcieliśmy współpracować z panią Skarbnik, zgłaszałem p. Wójtowi, aby

dopracować ten budżet z panią Skarbnik. Pan Wójt nie wyraził takiej zgody. Zgłaszam wnioski w

imieniu  klubu  radnych,  wnioski  opracowaliśmy,  dziś  je  kończyliśmy,  mięliśmy posiedzenie  od

godz. 9:00. wójt nas zaskoczył Autopoprawką, będą te wnioski które zgłoszę plus jeszcze 4 wnioski
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z Autopoprawki pana Wójta. 

Poprosił  kolegę,  Bartosza Podolaka o przekazanie wniosków wszystkim radnym, pani Skarbnik

żeby miała do późniejszych prac. Będą to te wnioski, które Państwo otrzymają plus 4 punkty z

Autopoprawki- pkt 2, 3, 9 i 10. Odczytam wnioski, po odczytaniu złożę je w wersji papierowej

Przewodniczącemu Rady,  jeśli  w którym paragrafie  pomyliłbym.  Zmniejszenia,  które wynikają,

głównie  na  nowych  inwestycjach,  tak  jak  wcześniej  ustaliliśmy-  nie  wprowadzamy  nowych

inwestycji na rok 2018, dopóki pan Wójt nie wykona inwestycji z ubiegłego roku, wtedy będziemy

podejmować zmiany na 2018 rok i wpisywać nowe zadania. 

„ Wnioski klubu radnych „Porozumienie i Szacunek" do projektu uchwał z dnia 27 grudnia 2017

roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 oraz uchwalenia uchwały

budżetowej na 2018 rok.

I. Zmniejsza się wydatki ogółem w kwocie 5.010.600 zł.

1. W dz. 010, rozdz. 01010, -§4210 w kwocie 5.000 zł,

- § 4270 w kwocie 7.000 zł, -§ 4300 w kwocie 35.000 zł,

- §  6050  z  zadania  „Rozbudowa  i  modernizacja  gminnych  sieci  wodociągowych  i

kanalizacyjnych" w kwocie 150.000 zł,

2. W dz. 400, rozdz. 40002, -§4210 w kwocie 48.000 zł,

- § 4260 w kwocie 45.000 zł,

- § 4270 w kwocie 20.000 zł, -§ 4300 w kwocie 10.000 zł, -§ 4430 w kwocie 17.000 zł.

3. W dz. 600, rozdz. 60014,

- § 4430 w kwocie 10.000 zł.

4. W dz. 600, rozdz. 60016, -§4170 w kwocie 25.000 zł,

- §4210 w kwocie 30.000 zł,

- § 4270 w kwocie 30.000 zł,

- § 4300 „Bieżące utrzymanie dróg" w kwocie 100.000 zł,

- § 6050 z zadania „Budowa zjazdów z ulic w Rzekuniu" w kwocie 1.000 zł, jednocześnie

zwiększa się wydatki o 1.000 zł w 2019 rok,

- § 6050 z zadania „Przebudowa ul. Bocianiej w Ławach" w kwocie 300.000 zł, jednocześnie

zmienia się lata realizacji na 2014-2019 i zwiększa wydatki o 300.000 zł w 2019 roku.

- §  6050  z  zadania  „Przebudowa  ul.  Cisowej  w  Czarnowcu"  w  kwocie  190.000  zł,

jednocześnie zmienia się lata realizacji na 2016-2019 i zwiększa wydatki o 190.000 zł w 2019 roku.

§ 6050 z zadania „Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury

technicznej" w kwocie 1.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki o 1.000 zł w 2019 roku.

- § 6050 z zadania „Przebudowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i Akacjowej
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w  Tobolicach  z  uzupełnieniem  brakującej  infrastruktury  technicznej"  w  kwocie  280.000  zł,

jednocześnie zmienia się lata realizacji na 2015-2019 i zwiększa wydatki o 280.000 zł w 2019 roku,

- § 6050 z zadania „Przebudowa drogi  gminnej  ozn.  nr geod. 221/2,  217/5 i  184 w msc.

Laskowiec i Teodorowo" w kwocie 50.000 zł,

- §  6050  z  zadania  „Przebudowa  ul.  Nowej  w  Rzekuniu  z  uzupełnieniem  brakującej

infrastruktury technicznej" w kwocie 750.000 zł, jednocześnie zmienia się lata realizacji na 2017-

2019 i zwiększa wydatki o 750.000 zł w 2019 roku.

- §  6050 z  zadania  „Wykonanie  chodnika  wzdłuż  drogi  gminnej  ozn.  Nr 322" w kwocie

20.000 zł,

- § 6050 z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej ozn.

Nr 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1 w msc. Przytuły Stare" w kwocie 50.000 zł,

- § 6050 z zadania „Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 219 w msc. Teodorowo" w kwocie

30.000 zł,

- § 6050 z zadania „Przebudowa Armii Krajowej w Rzekuniu" w kwocie 150.000 zł,

- §  6050  z  zadania  „Przebudowa  drogi  gminnej  nr  415  w  msc.  Czarnowiec"  w  kwocie

100.000 zł.

5. W dz. 630, rozdz. 63095,

- § 2360 w kwocie 4.500 zł,

6. W dz. 700, rozdz. 70005, -§ 4300 w kwocie 15.000 zł, -§ 4590 w kwocie 30.000 zł, -§ 4600

w kwocie 10.000 zł,

- §  6050  z  zadania  „Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  w  Rzekuniu  poprzez

utworzenie  skweru  w  centrum  miejscowości"  w  kwocie  100.000  zł,  jednocześnie  zmienia  się

całkowitą wartość zadania na 300.000 zł i zmniejsza wydatki o 800.000 zł w 2019 roku.

7. W dz. 720, rozdz. 72095,

- §4300 w kwocie 20.000 zł, -§4410 w kwocie 2.900 zł,

- § 6050 z zadania „Zakup i montaż monitoringu świetlicy w Drwęczy" w kwocie 5.000 zł,

- § 6060 z zadania „ Zakup i wymiana sprzętu informatycznego" w kwocie 8.000 zł.

8. W dz. 750, rozdz. 75023,

- § 3020 w kwocie 7.000 zł,

- § 4010 w kwocie 300.000 zł,

- §4170 w kwocie 44.000 zł,

- § 4210 w kwocie 32.000 zł,

- § 4260 w kwocie 2.000 zł, -§4280 w kwocie 3.000 zł,

- § 4300 w kwocie 100.000 zł, -§4410 w kwocie 15.500 zł,
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-§4700 w kwocie 13.000 zł.

9. W dz. 750, rozdz. 75075, -§ 3040 w kwocie 2.900 zł, -§4170 w kwocie 5.500 zł, -§ 4210 w

kwocie 13.700 zł,

- § 4300 w kwocie 74.000 zł.

10. W dz. 750, rozdz. 75095,

- § 3040 w kwocie 13.800 zł, -§4170 w kwocie 400 zł, -§4210 w kwocie 30.000 zł,

- § 4430 w kwocie 10.000 zł. Pozostałą kwotę 10.000 zł. przeznaczyć na opłatę składek dla

Zaścianek Mazowsza i Związek Gmin Wiejskich.

-§4610 w kwocie 14.000 zł,

11. W dz. 754, rozdz. 75412,

- § 3020 w kwocie 2.500 zł,

- § 6050 z zadania „Remont budynku OSP w Borawem" w kwocie 35.000 zł, jednocześnie

zwiększa  się  wydatki  o  35.000  zł  w  2019  roku.  Pozostałą  kwotę  15.000  zł  przeznaczyć  na

wykonanie dokumentacji projektowej.

12. W dz. 758, rozdz. 75814, -§4300 w kwocie 2.000 zł,

- § 4430 w kwocie 20.000 zł,

13. W dz. 758, rozdz. 75818,

- § 4810 rezerwa ogólna w kwocie 76.000 zł.

14. W dz. 801, rozdz. 80101,

- § 3020 w kwocie 50.000 zł, -§4210 w kwocie 40.000 zł,

- § 4270 w kwocie 80.000 zł,

- § 4300 w kwocie 50.000 zł,

- § 6050 z zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy"

w kwocie 270.000 zł, jednocześnie wykreśla się zadanie z WPF,

- §  6050  z  zadania  „Wykonanie  kanalizacji  deszczowej  na  potrzeby odwodnienia  Szkoły

Podstawowej w Rzekuniu" w kwocie 30.000 zł,

- §  6050  z  zadania  „Wykonanie  drenażu  odwadniającego  przy  Szkole  Podstawowej  w

Rzekuniu" w kwocie 50.000 zł,

- §  6050  z  zadania  „Renowacja  elewacji  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Ołdakach"  w

kwocie 60.000 zł.

15. W dz. 801, rozdz. 80110, -§4390 w kwocie 3.500 zł.

- §  6050  w  kwocie  104.000  zł,  nie  wprowadzać  zadanie  „Termomodernizacja  sali

gimnastycznej przy Gimnazjum w Rzekuniu".

16. W dz. 801, rozdz. 80113,
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- § 4010 w kwocie 45.000 zł, -§4110 w kwocie 15.000 zł, -§4170 w kwocie 5.000 zł, -§4210

w kwocie 10.000 zł,

- § 4270 w kwocie 5.000 zł,

- § 4300 w kwocie 7.000 zł.

17. W dz. 852, rozdz. 85219, -§4170 w kwocie 11.500 zł,

18. W dz. 853, rozdz. 85395,

- § 2360 w kwocie 900 zł.

19. W dz. 900, rozdz. 90015,

- § 6050 w kwocie 100.000 zł.

20. W dz. 900, rozdz. 90095, wydatki związane z działalnością Zakładu Obsługi Gminy,

- § 3020 w kwocie 7.000 zł,

- § 4010 w kwocie 130.000 zł, -§4170 w kwocie 10.000 zł,

- § 4210 w kwocie 20.000 zł,

- § 4270 w kwocie 8.000 zł,

- §4300 w kwocie 20.000 zł, -§4410 w kwocie 4.500 zł,

- § 4430 w kwocie 2.000 zł. -§ 4700 w kwocie 10.000 zł,

21. W dz. 900, rozdz. 90095, pozostałe wydatki,

- § 4210 w kwocie 30.000 zł,

- § 4300 w kwocie 10.000 zł z : „usługi związane z utrzymaniem zieleni".

22. W dz. 921, rozdz. 92109, -§4210 w kwocie 18.000 zł,

- § 4260 w kwocie 20.000 zł, -§ 4270 w kwocie 15.000 zł,

- § 4300 w kwocie 20.000 zł,

- § 6050 z zadania „ Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz

Biblioteki Publicznej w Rzekuniu" w kwocie 10.000 zł, jednocześnie zwiększa wydatki o 10.000 zł

w 2019 roku,

- § 6050 z zadania „ Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Goworki, Kamianka.

Susk Stary i Tobolice" w kwocie 15.000 zł,

- § 6050 z zadania „ Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Przytuły

Stare" w kwocie 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki o 50.000 zł w 2019 roku,

- § 6050 z zadania „ Dokończenie utwardzenia terenu przy świetlicy w Drwęczy" w kwocie

40.000 zł,

- §  6050  z  zadania  „  Zagospodarowanie  terenu  przy  remizo-świetlicy  w  Rozworach"  w

kwocie 30.000 zł.

23. W dz. 921, rozdz. 92116, z § 2480 w kwocie 60.000 zł, z pozostałej kwoty wyszczególnić
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210.000 na zabezpieczenie pokrycia wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników.

24. W dz. 921, rozdz. 92195

-§ 2360 w kwocie 38.500 zł.

25. W dz.  926,  rozdz.  92695,  wydatki  związane  z  utrzymaniem  boiska  wybudowanego  w

ramach programu „Orlik 2012",

-§4210 w kwocie 2.500 zł, -§ 4270 w kwocie 1.500 zł, -§ 4300 w kwocie 1.000 zł.

26. W dz. 926, rozdz. 92695, wydatki majątkowe,

- § 6050 z zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Wschodniej" w kwocie

10.000 zł, jednocześnie wykreślić zadanie z WPF.

- §,6050  z  zadania  „  Urządzenie  i  doposażenie  siłowni  napowietrznej  w  msc.  Drwęcz,

Rozwory" w kwocie 25.000 zł,

II. Zwiększa się wydatki ogółem w kwocie 5.010.600 zł.

1. W kwocie 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie" (od ul. Ułańskiej w kierunku Ostrołęki), jednocześnie

zmniejsza się wydatki w 2020 o 1.000.000 zł,

2. Wprowadza się zadanie „Wykonanie wodociągu w miejscowości Goworki- droga ozn. nr

geod. 139/9 i 139/11"- 20.000 zł,

3. Wprowadza się zadanie „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzbenin- droga ozn. nr

geod.487/6"-7.000 zł

4. Wprowadza się zadanie „Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociągu w

miejscowości Kamianka na ul. Kwiatowej, Leśnej, Ogrodowej i Słonecznej"- w kwocie 80.000 zł.

5. W  kwocie  275.000  zł,  z  przeznaczeniem  na  żwirowanie  dróg  w  miejscowościach:

Kamianka- 25.000 zł, Borawe- 25.000 zł, Dzbenin- 25.000 zł, Zabiele- 25.000 zł, Ławy- 25.000 zł,

Rzekuń- 25.000 zł,  Korczaki- 25.000 zł,  Laskowiec- 25.000 zł,  Daniszewo- 25.000 zł,  Przytuły

Nowe- 25.000 zł, Susk Nowy- 25.000 zł.

6. Wprowadza się zadanie „Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy

(nawierzchnia z kostki brukowej)"- w kwocie 30.000 zł,

7. Wprowadza się zadanie „Przebudowa odcinka ul.  Wspólnej i  drogi ozn. nr geod. 530 w

Dzbeninie"- w kwocie 260.000 zł, jednocześnie określa się lata realizacji 2016-2018.

8. W dz. 750, rozdz. 75022, -§4210 w kwocie 25.000 zł. -§ 4360 w kwocie 1.500 zł

9. W dz.  754, rozdz.  75412,  § 4170 w kwocie 7.200 zł  z  przeznaczeniem na zatrudnienie

kierowcy- konserwatora w OSP Kamianka.

10. Wprowadza się zadanie „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława

Czychowskiego w Dzbeninie"- w kwocie 1.350.000 zł, jednocześnie określa się całkowita wartość
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zadania- 3.000.000 zł, lata realizacji 2018-2019, w 2018- 1.350.000 zł, w 2019- 1.650.000 zł,

11. Wprowadza się zadanie „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w

Drwęczy"- w kocie 40.000 zł.

12. W kwocie 214.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia na:

- ul. Ułańska, Spacerowa, Nadrzeczna w miejscowości Dzbenin- 64.000 zł,

- droga ozn. nr geod. 1347 do torów i 1331 w miejscowości Borawe- 30.000 zł,

- droga ozn. nr geod. 637 w miejscowości Ławy- 40.000 zł,

- ul. Leśna i Ogrodowa w miejscowości Kamianka- 30.000 zł.

- zamontowanie  3  lamp  przy  drodze  powiatowej  w  miejscowości  Dzbenin  w  kierunku

miejscowości Tobolice -10.000 zł,

- zamontowanie 4 lamp na ul. Wspólna i droga ozn. nr geod. 530 w miejscowości Dzbenin-

10.000 zł,

- wykonanie projektu technicznego i zamontowanie 2 lamp na drodze ozn. nr geod. 253 w

miejscowości Korczaki- 15.000 zł.

- zamontowanie  1  lampy  na  skrzyżowaniu  ul.  Polnej  z  ul.  Agrestową  w  miejscowości

Rzekuń- 2.500 zł,

- Ławy osiedle Zielone- 10.000 zł.

- zamontowanie 1 lampy na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Porzeczkową w miejscowości Rzekuń-

2.500 zl,

13. W  kwocie  30.000  zł  na  wykonanie  dachu  na  budynku  mieszkalnym-  pomoc  rodzinie

wielodzietnej w miejscowości Lasko wiec.

14. Wprowadza się zadanie „Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu wraz

z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w miejscowości Zabiele" w kwocie 350.000 zł.

15. Wprowadza się zadanie „Wykonanie chodnika na ul. Ławskiej w miejscowości Rzekuń"- w

kwocie 30.000 zł.

16. Wprowadza się  zadanie „Wykonanie drogi gminnej  nr 694 w miejscowości  Rzekuń"-  w

kwocie 100.000 zł.

17. W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na:

- „ Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os. Zielone"- w kwocie

15.000 zł.

- „ Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os. Zarośla"- w kwocie

15.000 zł.

18. Wprowadza się zadanie „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dzbenin"- w kwocie

35.000 zł.
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19. Wprowadza  się  zadanie  „Montaż  lustra  na  skrzyżowaniu  ul.  Miłej  i  Szkolnej  w

miejscowości Rzekuń"- w kwocie 1.900 zł.

20. Wprowadza się zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej

przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy"- w kwocie 50.000 zł.

21. Wprowadza się zadanie „Termomodernizacja garażu OSP w miejscowości Kamianka"- w

kwocie 50.000 zł.

22. Wprowadza się zadanie „Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy

Kolonia" w kwocie 50.000 zł.

23. Wprowadza  się  zadanie  „Wykonanie  odwodnienia  na  ul.  Sienkiewicza  w  miejscowości

Rzekuń" w kwocie 20.000 zł.

24. Wprowadza  się  zadanie  „Zamontowanie  progu  zwalniającego  na  ul.  Sienkiewicza  w

miejscowości Rzekuń" w kwocie 3.000 zł.

25. Przeznaczyć  kwotę  50.000  zł  na  dofinansowanie  do  zakupu  radiowozu  dla  Komendy

Miejskiej Policji w Ostrołęce.

26. W prowadza  się  zadanie  „Budowa  kanalizacji  w  miejscowości  Ławy  Wieś"  w  kwocie

500.000 zł.

27. W prowadza się zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Ławy os. Zielone" w kwocie

100.000 zł.

28. Wprowadza się zadanie „ Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. Mieczysława

Czychowskiego w Dzbeninie"- w kwocie 15.000 zł.

29. Wprowadza  się  zadanie  pn.  „Termomodernizacja  budynku  OSP  Rzekuń  wraz  z

zagospodarowaniem działki" w kwocie 150.000 zł

30. Wprowadza się zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Dzbenin- ul. Ułańska" w

kwocie 35.000 zł

31. Przeznacza się kwotę 30.000 zł na zagospodarowanie działki przy świetlicy w miejscowości

Susk Nowy wraz z ułożeniem kostki około 200 m2.

32. Wprowadza się zadanie „Budowa altanki w miejscowości Susk Nowy" w kwocie 30.000 zł.

33. Przeznaczyć kwotę 35.000 zł  na remont budynku Świetlicy w miejscowości Susk Nowy

(ocieplenie stropu i wymiana podłogi).

34. Przeznaczyć kwotę 3.000 zł na zakup i montaż dwóch luster w miejscowości Susk Nowy.

35. Przeznaczyć kwotę 3.000 zł na wykonanie rowu krytego w miejscowości Ławy os. Zielone.

III. Zmiana zapisu.

1. W dz.  600,  rozdz.  60016,  §  6050  zadanie  pn.  „Wykonanie  dokumentacji  technicznej  i

przebudowa ul.  Bazowej i  Młynarskiej  w Ławach" zmienić zapis na „Wykonanie dokumentacji
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technicznej na przebudowę ul. Bazowej i Młynarskiej w Ławach".

2. W dz. 600, rozdz. 60016, § 4210 wyszczególnia się miejsce montażu wiat przystankowych-

Rzekuń ul. Ostrowska- 2 szt.

3.

§ 5 punkt 1 projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 201$ rok otrzymuje

brzmienie „Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 54.000 zł".

4. W dz. 926, rozdz. 92695, wydatki majątkowe, § 6050 zadanie „ Budowa otwartej strefy

aktywności w msc. Rzekuń" wskazuje się miejsce wykonania zadania - działka ozn. nr geod. 124 w

Rzekuniu.

5. Wykreśla się § 8 z projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018

rok.

6. Wykreśla się § 2 z projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2027.

Pan  Piotr  Suchta-  radny-  odczytał  punkty  przedstawione  przez  P.  Wójta  w  Autopoprawce,  nie

powodują one zmian w wydatkach:

pkt 2. Zadanie  pn. : „Przebudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 214/1373, 248/1384, 276/1 relacji

Czarnowiec-  Kamianka”  otrzymuje  brzmienie:  „  Rozbudowa  drogi   oznaczonej  nr  geod.  419,

214/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec- Kamianka” dz. 600, rozdz. 60016  § 6050

pkt 3. Zadanie pn. Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 269/14151, 1410/26722

relacji Borawe- Kamianka” otrzymuje brzmienie: „ Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314,

269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe-Kamianka” dz. 600, rozdz. 60016  § 6050

pkt 9. Zadanie ujęte w WPF pn. : „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa dróg ozn. Nr

geod.  690,  525/59  i  226/10  w  Ławach”  otrzymuje  brzmienie:  „Wykonanie  dokumentacji

technicznej i przebudowa ul. Bazowej i Młynarskiej w Ławach”

pkt  10.  Zadanie  ujęte  w WPF pn.  :  „Miejsce  integracji  i  lokalnej  aktywności  w miejscowości

Dzbeninie w gminie Rzekuń” otrzymuje brzmienie: „Miejsce integracji i  lokalnej aktywności w

miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń”.

Dostosować wartości w projektach uchwały i załącznikach zgodnie z w/w wnioskami.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w tekstach jednolitych uchwał, po uchwaleniu przez Radę
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Gminy Rzekuń”. Dziękuję.

Pani  Skarbnik-  chciałaby zwrócić  uwagę,  ze  w dwóch przypadkach zmniejszenia  na  zadaniach

inwestycyjnych, zadania te uwzględniają środki z funduszu sołeckiego. Usunięcie wszystkich zadań

odnośnie upoważnień dla pana Wójta, bardzo mocno wpłynie na pracę Urzędu. W WPF § 2 mówi o

upoważnieniu do zaciągania zobowiązań. Realizacja umów w trakcie roku budżetowego i latach

następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki, są to umowy takie jak prąd, gaz, media.

Usunięcie z uchwały budżetowej upoważnienia do lokowania wolnych środków w innych bankach,

niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

Pan Przewodniczący Rady powiedział, że nie mamy żadnych lokat. Pytałem czy są, nie ma. To

czym się martwimy na zapas. 

Pani Skarbnik- pan Wójt nie będzie mógł lokować w innych bankach.

Pan  Wójt-  cały  budżet,  choćby  przejściowo  są  jakieś  środki.  np.  wpływa  10  mln  złotych  na

realizację 500+, właściwa gospodarka polega na tym, ze na tyle,  na ile jest  możliwe, te środki

lokuje  się  na  lokatach,  żeby uzyskać  jak  najlepszy zysk.  Robiliśmy to  w rożnych  bankach,  w

których mieliśmy możliwość negocjowania prowizji  czy odsetek.  Bank zapewne wykorzysta  tę

sytuację i będzie dyktował znacznie niższe. Panowie, jak posłuchałem tego, to ciśnie mi się na usta,

powiedzenie wielkiego pisarza, mistrza słowa- Ignacego Krasickiego „Chłopcy przestańcie, bo się

źle bawicie, dla was budżet to igraszka, a tu chodzi o lepsze mieszkańców życie”. Dziękuję.

Pan Przewodniczący Rady zapytał  czy Skarb  Państwa jednorazowo 10 mln przelewa na 500+.

myślę,  że  jakimiś  transzami.  To  jest  takie  rzucanie,  że  10  mln  bym  ulokował.  Co  miesiąc

przychodzi, w ostatnich dniach one są wprowadzane, tak działa Skarb Państwa. 

Pan Bartosz Podolak- radny- powiedział, że jak wpływały środki z 500+, to pan Wójt te środki

lokował na lokatach bankowych? 

Pan Przewodniczący Rady zapytał ile z tego mamy?

Pan Wójt- lokaty liczy się łącznie, budżet jest jedna całością. 
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Pan Piotr  Suchta-  radny-  odniósł  się  do odczytanych wniosków, wnioski  zostały przedstawione

Panu Przewodniczącemu w wersji papierowej. Zwrócił się z prośbą, aby skorzystała z nich pani

Skarbnik. 

Pan Przewodniczący Rady, te wnioski które radny zgłosił ustnie maja być potraktowane, czy radny

po sesji złoży je też na piśmie? Czy jest taka wola.

Pan Piotr Suchta- radny- powiedział,  ze te cztery które zostały odczytane z Autopoprawki pana

Wójta, pani Skarbnik ma. 

Pan Przewodniczący Rady poinformował, ze jesteśmy w punkcie dyskusja. Zapytał kto chciałby

zabrać głos w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu. Nie było chętnych do udziału w

dalszej dyskusji. 

Pan  Przewodniczący Rady poddał  pod  głosowanie  wnioski  odczytane  przez  kolegę  Suchtę  do

wieloletniej prognozy finansowej gminy Rzekuń na lata 2018-2027. zapytał kto z Państwa radnych

jest za przyjęciem odczytanych wniosków:

( Rada obraduje w składzie 11 osobowym, 2 radnych opuściło salę)

„za”- 10

„przeciw”-1

„wstrzymało się”-0

Wnioski zostały przyjęte w głosowaniu jawnym 11 głosami za.

Pan  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  wieloletniej

prognozy finansowej  gminy Rzekuń na lata 2018-2027 wraz z przegłosowanymi wnioskami. Kto z

Państw radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest o podniesienie ręki:

„za”- 10

„przeciw”-1

„wstrzymało się”-0

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu jawnym, w obecności 11 radnych: 10 -"za", 1 -"przeciw",

0  -  wstrzm.  się  – podjęła  uchwałę Nr  XLII/266/2017  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
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Finansowej na lata 2018-2027 wraz z przegłosowanymi wnioskami.

Ad. 13

Pan  Przewodniczący  Rady-  następnym  punktem jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie

uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok. Projekt uchwały Państwo radni otrzymali, jeżeli jest

Wieloletnia Prognoza to głosowane są te wszystkie sprawy. Otworzył dyskusje w tym punkcie. Nie

było chętnych do udziału w dyskusji.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały

budżetowej na 2018 rok wraz z przegłosowanymi wnioskami do wieloletniej prognozy finansowej

na  lata  2018-2027.  Kto  z  Państw  radnych  jest  za  przyjęciem  proponowanej  uchwały  wraz  z

przegłosowanymi wnioskami proszony jest o podniesienie ręki:

Pan  Piotr  Suchta-  radny-  w  kwestii  formalnej-  wnioski  były  w  sprawie  wieloletniej  prognozy

finansowej oraz w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.

Pan Przewodniczący Rady- kto z Państw radnych jest  za przyjęciem proponowanej  uchwały w

sprawie  uchwalenia  uchwały  budżetowej  na  2018  rok  wraz  z  odczytanymi  wnioskami  do

wieloletniej  prognozy  finansowej   oraz  uchwały  budżetowej  na  2018  rok  proszony  jest  o

podniesienie ręki:

„za”- 10

„przeciw”-1

„wstrzymało się”-0

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu jawnym, w obecności 11 radnych: 10 -"za", 1 -"przeciw",

0 - wstrzm. się – podjęła uchwałę Nr XLII/267/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018

rok wraz z przegłosowanymi wnioskami.

Ad. 14.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami:

Pan Wójt- w okresie między sesjami był to okres świąteczny. Odbywały się spotkania w różnych 

środowiskach.

29 listopada- konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ul. Nowej w Rzekuniu
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30 listopada- spotkanie z Radą Sołecką  w Susku Nowym

2 grudnia- odbyła się między narodowa uroczystość w Zabielu

12 grudnia i 19 grudnia – odbyło się wspólne posiedzenie komisji w sprawie budżetu na 2018 rok

15 grudnia- odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Susk Stary

17 grudnia – uroczystość patriotyczna, Msza św. w rocznicę śmierci kpt. Aleksandra Bednarczyka

w kwestii  inwestycji.  Uruchomiliśmy odśnieżanie.  Na nowy rok  zostali  wyłonieni  wykonawcy

odśnieżania. W Zabielu dokonaliśmy odbioru instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w msc.

Zabiele.  Odbiór  projektów  rozbudowy  wodociągów.  Niestety,  wykonawca  nie  wykonał

zaplanowanych  na ten rok inwestycji drogowych. Zostały 4 zadania, mimo iż były bardzo wcześnie

ogłoszone. Wielokrotnie je monitowaliśmy: Goworki, Susk Stary, Rzekuń, Ławy, ul. Zaciszna w

Ławach. Trwają prace: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń, Budowa sieci

kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń; Przebudowa drogi w Goworkach; Przebudowa ul. Nowej

w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. Częściowo odtworzono jezdnię

i siec elektryczną. Dziękuję.

Ad. 15

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.

Pan Przewodniczący Rady- w tym czasie prowadziłem dyżur i byłem w stałym kontakcie z biurem

obsługi Rady, z panią Emilią. Wpływa szereg pism do Rady, w miarę możliwości uczestniczyłem w

uroczystościach, na zaproszenie Dyrektora szkoły w Borawem, w spotkaniu wigilijnym. Wyraził

podziękowania  dyrektorom  pozostałych  szkół,  który  wystosowali  życzenia  dla  całej  Rady.

Otrzymałem zaproszenie na wigilię do Dzbeninia, niestety nie dysponowałem czasem, ze względu

na  pracę.  Wpływały  pisma  do  Rady,  część  z  nich  została  odczytana.  Mieszkańcy  sołectw

Czarnowiec  i  Tobolice  zwrócili  się  z  prośbą  o  zabezpieczenie  środków  finansowych  na

wybudowanie dróg łączących Czarnowiec z Ostrołęką, w ciągu ul. Dzikiej Róży w Czarnowcu,

połączenie  z  ul.  Kolejową na os.  Stacja.  Wiemy jaki  jest  standard tych  dróg na terenie  miasta

Ostrołęki.  Odcinek  po  stronie  miasta  jest  w  bardzo  kiepskim  stanie.  Następne  pismo  pani

mieszkającej  w  Warszawie,  sprawa  dotyczyła  wybudowanej  kanalizacji  na  posesji  przy  ul.

Ostrowskiej.  Mieszkańcy myślą,  że mam nadzór  nad praca Wójta  i  całego personelu,  zostałem

bardzo doceniony. Tu chodzi o techniczne kwestie, Pan Przewodniczący Rady nie jest organem

kompetentnym.  Po  świętach  wybiorę  się  do  pana  Tomka  Tymińskiego,  żeby  odpisać.  Kolejne

pismo- 19.12- dotyczy tragicznego stanu ul. Słonecznej w Dzbeninie, została ona zdewastowana po
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wykonywaniu prac ziemnych, kanalizacyjnych. Została dołączona dokumentacja fotograficzna. Nie

jestem w stanie zająć stanowiska, kto powinien to naprawić. Z moich obserwacji, firma budująca

kanalizację na Goworkach, gdyby wszyscy tak robili, to drogi dobrze by wyglądały. Zagęszczana

jest warstwa po warstwie. To jest firma państwowa, tylko pochwalić, bo naprawdę pięknie robią.

Do pisma mieszkańców nie wiem jak się odnieść, panie Tomku coś trzeba będzie odpowiedzieć.

Wpływa coraz więcej pism, stale dyżuruję w miarę potrzeb i możliwości w Urzędzie Gminy. Jestem

dostępny na telefon, jeżeli jest taka potrzeba, nawet dla mieszkańców. Nie zawsze go odbieram,

ponieważ jeśli  wykonuję  określona  pracę  na  zewnątrz,  nie  nosze  dwóch telefonów przy sobie.

Później staram się kontaktować. 

Ad. 16

Zapytania i interpelacje Państwa Radnych i Sołtysów

Pan Piotr Suchta- radny- zapytał w kwestii zapytań składanych na ostatniej sesji, odnośnie rodziny

w Laskowcu którzy nie mają dachu na budynku mieszkalnym. Zapytał jakie działania od tamtej

pory zostały podjęte. Czy był tam ktoś, z pracowników Urzędu. Jakie działania zostały podjęte przez

te trzy tygodnie. 

Pani Danuta Orzołek - Dyrektor OPS – Tak był pracownik. Pani Marcińczyk pracuje w MPK

natomiast pan Marcińczyk pracuje wyłącznie dorywczo. W okresie letnim pani Marcińczyk pracuje

na umowę już na czas oznaczony bodajże trzy lata, powolutku zacznie zbierać pieniądze na ten

dach. Teraz rodzina nie korzysta z pomocy, nie jesteś świadczeniobiorcą żadnych świadczeń. Jeżeli

moglibyśmy udzielić pomocy to w postaci zasiłków celowych. Nawet gdybyśmy kupili materiały

budowlane czyli  blachę i  drewno na tę  więźbę dachową,  gorzej  byłoby z robocizną.  Ustawa o

pomocy społecznej  nie  przewiduje  niczego  takiego  żeby zapłacić  za  pomoc.  Miasto  Ostrołęka

wykonuje, Ośrodek pomocy Społecznej wykonuje takie remonty, naprawy przy pomocy Zakładu

Obsługi Oświaty, Zwalczania Bezrobocia.

Pan Wójt  –  A jakie jest  zainteresowanie ze  strony podopiecznych ośrodka?   Oni  korzystają  z

zasiłków? 

Pani Danuta Orzołek - Dyrektor OPS – Nie korzystają.  Od siebie podjęli zatrudnienie.

Pan  Wójt  –  Czyli  mają  taką  sytuację  finansową,  która  nie  uprawnia  ich  do  korzystania  ze
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świadczeń opieki, tak?

Pani Danuta Orzołek - Dyrektor OPS –  Myślę, że jeżeli tam jest nadal sześć osób bo tam jest

czworo dzieci plus dwoje dorosłych to dochody by na pewno im nie przekraczały. 

Pan Wójt – Ale ci młodzi też pracują.

Pani Danuta Orzołek - Dyrektor OPS – Bodajże tylko jedna córka.

Pan Piotr Suchta – radny – Dziękuje za przekazanie informacji. Widzę, że jakieś działania podjęte

były. Bardzo mnie to cieszy. Myślę panie Wójcie, że wspólnie coś dobrego w tej sytuacji szło by

zrobić ponieważ tu we wnioskach, które czytam na 2018 rok 30 000 zł chcemy przeznaczyć, myślę,

że pan też nie będzie przeciwny takim wydatkom z tych 30 000 zł. Tylko nie wiem może z panią

mecenas porozmawiać w jaki sposób zrobić to prawnie. Jeżeli możemy zakupić materiał to zakupy

ten materiał, jeżeli robocizny nie możemy zlecić to może robociznę będą sami sobie w stanie zlecić

jeżeli nie że jest nas dość duże grono, zrobimy zbiórkę na robociznę, w jakiś sposób tą sytuację

pozytywnie rozwiążemy.  

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – złożył interpelację. Interpelacja dotyczyła:

1. prośby o podanie liczby funkcjonujących świetlic środowiskowych na terenie gm. Rzekuń w

latach 2014 – 2016;

2. prośby o podanie kosztów utrzymania funkcjonujących świetlic w roku 2017 (z podaniem kwot

na poszczególne świetlice);

3. prośba o podanie liczby dzieci korzystających z poszczególnych świetlic w miesiącu 11 2017

roku;

4. informacji czy finansowanie pracy świetlic pochodzi z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w

całości czy w części z takich środków;

5. informacji czy Wójt gminy Rzekuń zamierza otworzyć świetlicę środowiskową w Rozworach dla

dzieci i młodzieży z Przytuł Nowych i Rozwór.

Informację dotycząca roku 2017 proszę podać za okres od 1 stycznia 2017 r. do ostatniego dnia,

którego upływał będzie termin udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek. 

Pytania te wynikają z troski o realizację ustawowego obowiązku prowadzenia monitoringu sytuacji

dzieci  rodzin  zagrożonych  kryzysem  lub  przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji

opiekuńczo wychowawczych, zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i chęć zorientowania się w
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skali  wielkości  środków  finansowych  przeznaczonych  na  funkcjonowanie  świetlic

środowiskowych.

Druga interpelacja

podstawy prawnej nie będę czytał:

1. Ilu urzędników pracowało w latach 2011-2016 w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

2. Ilu  urzędników  pracuje  (stan  na  dzień  udzielenia  odpowiedzi)  w  Urzędzie  Gminy  w

Rzekuniu

3. Jaką kwotę przeznaczono na administrację w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w latach 2011-

2016

4. Jaką kwotę przeznaczono na administrację w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w 2017 roku

5. Ilu pracowników liczyły poszczególne referaty Urzędu Gminy w Rzekuniu w latach 2011-

2016

6. Ilu pracowników liczą poszczególne referaty Urzędu Gminy w Rzekuniu w roku 2017

Informację dotyczącą roku 2017 proszę podać za okres od 1 stycznia 2017r. do ostatniego dnia,

którego upływał będzie termin udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek.

Pytania te wynikają z troski o kondycję finansową Gminy Rzekuń i chęć zorientowania się w skali

wielkości środków finansowych związanych z wydatkami na administrację.

Pan Przewodniczący Rady- nie widzę więcej chętnych do zabierania głosu. Interpelacje przekazuje

do Biura obsługi Rady.

Ad. 17.

Odpowiedzi na Interpelacje, pytanie zostało zadane ustnie.

Ad. 18.

Wolne wnioski i informacje. Pan Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Pan Kazimierz Jastrzębski- radny- chciałby zadać pytanie Przewodniczącemu komisji rewizyjnej.

Pani Zofia Mierzejewska- Sołtys Zabiela- podziękowała za to, że w świetlicy w Zabielu będzie

działało centralne ogrzewanie. Złożyła również podziękowania za pomoc w realizacji projektu o

współpracy polsko- ukraińskiej. Powiedziała, iż jest jej przykro, że niektórym Sołtysom zabrano

środki z funduszu sołeckiego, tak jak powiedziała to pani Skarbnik.  Podkreśliła, że są niekiedy
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jedyne przedsięwzięcia dla wsi. Wyraziła nadzieję, że chciałaby aby przyszły rok był lepszy. Składa

serdeczne życzenia, również dla tych którzy nie podzielili się opłatkiem. Czasem tak jest, ze ci co

się nie podzielą muszą czekać cały rok i odpokutować, żeby później móc się podzielić. Złożyła

serdeczne  życzenia,  aby  dokonała  się  zmiana  w  Radzie,  abyśmy nie  skakali  sobie  do  gardeł.

Inwestycje są potrzebne mieszkańcom, ich nie interesuje czy jesteście w zgodzie czy nie. 

Pan Przewodniczący Rady- pani Jolu chciałem zapewnić, ze rada nie zdjęła z funduszy sołeckich, w

tym dziale.  Były  pieniążki,  fundusz  sołecki  plus  fundusz  gminny.  Pani  Skarbnik,  trzeba  na  to

inaczej popatrzeć, bo nie z samego funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki był zwiększony o fundusz

gminny. Nie jest intencja Rady, aby zdejmować, wręcz przeciwnie. W niektórych miejscowościach,

gdzie ten fundusz sołecki nie mógł być wydzielony. Tak jak w Dzbeninie, 35 tys. na plac. Nie mógł

Sołtys  zebrać  quorum.  W niektórych  miejscowościach  tez  tego  quorum nie  było,  ale  czy ktoś

widział, czy nie. Też to różnie bywało. 

Pan Piotr Suchta- radny- chciałby odnieść do słów pani Joli Mierzejewskiej. Staraliśmy się, budżet

był tak skomplikowany, zadania były finansowane zarówno z budżetu jak i funduszu sołeckiego.

My nie uczestniczymy we wszystkich zebraniach, prośba do sołtysów aby nie stawiać Rady pod

ścianą. Apel, aby planować tak inwestycje, aby były w całości pokrywane z funduszu sołeckiego. 

Pan  Zbigniew  Wilkowski-  radny-  jeżeli  zostały  zdjęte  środki  z  funduszy  sołeckich,  to  przy

kolejnych  zamiach  w  budżecie  należy  to  naprawić.  Należy  je  przywrócić,  są  to  pieniądze

mieszkańców, którzy decydują o przeznaczaniu.   Nie uczestniczymy we wszystkich zebraniach,

stąd nie mamy takiej wiedzy na co mieszkańcy te pieniążki przeznaczają. 

Pan Przewodniczący Rady- nie tylko Rada popełnia błędy, pana Wójta Zarządzenia są też uchylane.

W styczniu będzie można ten błąd poprawić w kwestii  funduszu sołeckiego.  Nie było intencją

Radnych, żeby której wsi zabrać fundusz sołecki. 

Pan Zbigniew Wilkowski- radny-  powiedział, że Rada uchwalając budżet widziała takie kierunki.

Zmiany  dokonywane  w  budżecie,  jeśli  będą  środki  i  będzie  chęć,  wola  współpracy  o  która

apelowała pani Jola, do tego się dołączamy. Odnosi się to do całego samorządu, aby pracować w

zgodzie i  szacunku.  Jeśli  będą środki,  to  Rada może w każdej  chwili  wprowadzić inwestycje i

przegłosować. Na chwile obecna są zdjęte, nie oznacza to jednak tego, że nie będą wykonane. 
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Pani Skarbnik- przytoczyła tylko jeden punkt zmniejszenia, na wykonanie drogi gminnej w kwocie

20 tys. zł, jest zabezpieczone 13 tys. z funduszu sołeckiego. 

Pan Piotr Suchta- radny- wczoraj na komisji pytaliśmy, nie zostało powiedziane.

Pani Skarbnik- To samo jest w przypadku drogi gminnej 219, zdjęte 30 tys. w tym kwota 15 tys. z

funduszu sołeckiego.

Pan  Stanisław  Dmochowski-radny-  powiedział,  że  nigdy  nie  było  stosowane  pomniejszanie

środków  sołeckich.  Chciałby  dowiedzieć  się,  w  których  miejscowościach  środki  zostały

zmniejszone, a w których powiększone. To wyjaśniłoby tę sprawę. Prosi o odpowiedź pana Wójta.

np. na Kamiance środki zostają pomniejszone. 

Pan Wójt-  jeżeli  są podejmowane zadania,  dokłada się  3 tys.  ponieważ zadanie w inny sposób

będzie  niewykonalne.  Zadanie  podejmowane  przez  mieszkańców,  mija  się  z  celem  zamiast

wykonać 150 m chodnika,  wykonać 100 m,  podchodzić  do tego zadania  znowu za  rok.  Jeżeli

brakuje kilku tys., mieszkańcy widzą potrzebę wykonania, to należy ukończyć je w całości. Trzeba

było zapisać taka kwotę, aby zadanie było wykonalne. 

Pan Przewodniczący Rady- były zabezpieczone środki na oświetlenie uliczne. W Borawem było

sporo tych środków. Z informacji jakie uzyskałem, można było to zrobić, pieniędzy wystarczyło.

Tylko żeby nie  wchodzić w przetarg,  tylko zamówienie publiczne-  zrezygnowano z inwestycji,

które  mogły być  wykonane.  Zapytał  czy nie  można było  zrobić  tego  zadania  jak  były środki,

dlaczego zostało zdjęte akurat w msc. Borawe. Dziś dwie, trzy lampy są wieszane ze względu na

większy efekt, dla większej liczby miejscowości. Poprzednio pieniądze były zabezpieczone, w tym

budżecie tego nie widziałem. 

Pan Wójt- powiedział, że ustawa o finansach publicznych mówi o celowości, nikt mnie nie zmusi,

żeby do jednego domu budować linię za 30 czy 50 tys. jeżeli zadanie będzie celowe, to zostanie

wykonane. Nie można było ogłosić przetargu, ponieważ gm. Rzekuń miała przez rok 2017 budżet

przez 8 m-cy w nadzorze. Na wykonie zadań miałem tak naprawdę tylko 4 m-ce. Gdybym wszedł w

przetarg, to zadanie w ogóle nie zostałoby wykonane. W ostatnim możliwym czasie zostało zlecone

w trybie bezprzetargowym i zostało wykonane. Były wystosowane zapytania o cenę. 
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Pan Przewodniczący Rady- w kwestii celowości, do jednego domu, tam nie ma jednego mieszkania.

Nie było celowości, a wodociągi w pola poszły. Każdy zdanie ma swoje. Sam pan Wójt przyzna, ze

wodociągi zostały ułożone w polach, do działek przy których nikt nie mieszka. Te działki w tej

chwili  mają  zmienione  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  dopiero  przeznaczenie  a

wodociąg został już wykonany. Nie mówię do których, tylko mówię że są takie działki. 

Pan  Wójt-  ja  o  takich  przypadkach  nie  wiem,  tłumaczyłem  wielokrotnie  na  komisji,  jeśli

opracowywany jest projekt dla jednej ulicy, a w zasięgu tej ulicy jest druga. To znacznie obniża

koszty  projektu.  Robi  to  jeden  projektant,  w  jednym  zadaniu  i  na  jednych  mapach.  Rejon

zurbanizowany czasami podzielony jest działkami, to rzeczywiście dołączamy do tego. Praktycznie

w tych samych kosztach zaprojektujemy większy obszar.  Wydzielone działki zabudowują się w

jakiejś systematyce. Przychodzą ludzie i chcą budowy tych wodociągów. Z tego co słyszałem, na

przyszły rok nic nie będziemy robić w kwestii rozbudowy wodociągów. Zostało zdjęte 150 tys.

modernizacja i rozbudowa jest w ogólnych środkach, inaczej nie będzie.

Pan Przewodniczący Rady- mówiłem o tym, że wodociąg został wykonany tam, gdzie działki nie

miały jeszcze przeznaczenia budowlanego. Jeszcze Studium nie zostało uchwalone,  a wodociąg

wykonany. Stanisław składał wnioski, tam ludzie mieszkają i tam nie można. I są miejsca w naszej

gminie, gdzie nie było przeznaczenia budowlanego, a już wykonano wodociąg. 

Pan Wójt-  cały wodociąg od Rzekunia do Borawego jest  wykonany w miejscach gdzie nie ma

działek i zapewne ich nie będzie. To był odcinek tranzytowy. 

Pan Pan Przewodniczący Rady- Nie mówię o tranzycie tylko o miejscach docelowych wodociągu. 

Pan Piotr Suchta- radny- wrócił do kwestii poruszonej przez panią Skarbnik, panią Sołtys. Pani

Skarbnik twierdzi,  że  są to środki z funduszu sołeckiego a  nie z budżetu gminy.  Ja nie  jestem

księgowym, nie wiem. Według mnie zapis, który był w budżecie na to nie wskazywał. Dział 900

paragraf 6050 inwestycyjny, 150 tys.  przeznaczone i  jest  wyszczególnione: Drwęcz ul.  Wesoła-

fundusz sołecki, Korczaki droga 253, 254- fundusz sołecki; Ławy- fundusz sołecki; Tobolice droga

gminna 114- fundusz sołecki. Kolejny dział 921 paragraf 6050 wydatki inwestycyjne- zakup garażu

wraz z podbudową w msc. Daniszewo 4.800 ( Fundusz sołecki); wykonanie tablicy informacyjnej

w msc.  Ławy –  8.000 tys.  (fundusz  sołecki)  i  tak  po  kolei  Susk  Nowy 16.000.  wszędzie  jest

zapisane. Natomiast w załączniku inwestycyjnym Dział 600 Rozdział 60016- nie było napisane, że
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jest to z funduszu sołeckiego. Pani Skarbnik twierdzi, ze było to szybko robione, widocznie nie

dopisała. Nie należy wymagać, aby Rada patrząc na te 20 tys. miała wiedzieć, że akurat to są środki

z funduszu sołeckiego. Załącznik, który zawierał wydatki inwestycyjne, nie wskazywał kwoty z

funduszu sołeckiego. Pytaliśmy na komisji w dniu 19 grudnia, zostaliśmy poinformowani, że to są

dokładane  środki  z  budżetu  gminy.  Jeżeli  faktycznie  tak  było,  to  przy  najbliższych  zmianach

dokonamy stosownych zmian. Jeżeli piszemy o środkach z funduszu sołeckiego, to należy pisać w

całym budżecie jednakowo. A nie w jednym § wpisujemy, a w innym nie. To jest wprowadzanie

radnych w błąd. 

Pan Skarbnik- ciężko nazwać to rozmową, pan radny zarzucił mi celowe wprowadzanie w błąd

Radę. Proszę mi wierzyć, postaram się sprostać zadaniu i bardzo szczegółowo rozpisywać. Do tej

pory  starałam się  to  robić,  natomiast  przy  takim ogromnym  materiale  ciężko  jest  wszystko  i

wszędzie dopisać. Cały czas słyszę, że coś nowego sobie Państwo życzycie. Nie ma problemu, ja to

mogę robić. Proszę wybaczyć pomyłkę, przy budżecie załączniki są dosyć szczegółowe. Fundusz

sołecki jest opisany w odrębnym załączniku. Co do celowego wprowadzania Rady w błąd, aby pan

radny pohamował swoje zapędy. Dziękuję.

Pan Przewodniczący Rady- myślę, że kolega radny miał na myśli skąd jest różnica, że w jednych

zadaniach jest wpisywane a w innych nie. Skąd my możemy to wiedzieć, nikt nie jest w trzech

osobach,  żeby wiedzieć  co  autor  ma na  myśli.  Może pan radny Suchta,  na  koniec  roku panią

Skarbnik przeprosić. 

Pan  Piotr  Suchta-  radny-  jeżeli  pani  Skarbnik  czuje  się  urażona  w  jakiś  sposób,  tak  jak  pan

Przewodniczący mówił, to przepraszam. Nie chciałem pani urazić. Chodziło tylko o wpisywanie

funduszu sołeckiego. Tabela, o której pani mówiła w załączniku, nie wskazywała kwoty 20 tys. na

ten  rok  -  tylko  wskazywała  kwotę  13  tys.  stąd  przyjęliśmy,  że  jest  to  dodatkowa kwota,  o  to

pytaliśmy na komisji. To mówię tak na marginesie. Dla wszystkich byłoby lepiej, … Niestety nie

było nam dane, bo pan Wójt nie wyraził zgody. Może za rok. Dziękuję. 

Pan Zbigniew Wilkowski- radny- Piotr Suchta przeprosił panią Skarbnik, ja chciałem podziękować.

Napracowała się kobiecina, wkradł się drobny błąd. Myślę, że takie rzeczy się zdarzają. Należy

wykonywać  budżet,  robić  zmiany  zasadne  dla  mieszkańców.  Złożył  serdeczne  życzenia  na

nadchodzący rok. 
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Pan Pan Przewodniczący Rady- również złożył życzenia noworoczne. 

Ad. 19. 

Zamknięcie sesji.

O  godz.  13:50  prowadzący  obrady  Pan  Przewodniczący  Rady  Edward  Gryczka-  wobec

wyczerpania porządku obrad- zamknął obrady XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń. 

Dokładny przebieg obrad został zarejestrowany na nośniku treści audiowizualnej.

Pan Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Protokół sporządziły:

Emilia Bloch

Anna Malinowska
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