
Protokół nr XLIII/2017 

obrad XLIII zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 16 stycznia 2018 roku

( od godz. 15:35 do godz. 17:52 )

Rzekuń, ul. Kościuszki 33

Sala obrad Rady Gminy Rzekuń

Obrady sesji Rady Gminy Rzekuń otworzył o godz. 15:35 Przewodniczący Rady Edward Gryczka

stwierdzając jednocześnie quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych ( zgodnie z listą obecności).

Pan 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 XLIII zwyczajnej sesji obejmował: 

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

2)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty

za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz  ustalenia

wysokości stawki tej opłaty;

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

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

o wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

5)  rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji  Rady Gminy

Rzekuń na 2018 rok;

6)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Gminy  Rzekuń

na 2018 rok;

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

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

9) interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;

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

11) wolne wnioski i informacje;

12) zakończenie obrad.



Przewodniczący Rady zapytał o ewentualne uwagi do prządku obrad. Pan Wójt złożył wniosek  o

wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał.

Pan Wójt:

„ Działając na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (

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

sesji Rady Gminy Rzekuń zwołanej na dzień 16 stycznia 2018 r.  następujące projekty uchwał:

1. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teodorowo;

2. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki.

Powyższe  projekty  proponuję  wprowadzić  odpowiednio  jako  punkty  7  i  8,  pozostałe  ulegną
przesunięciu o 1 w dół”.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek pana Wójta.

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

przyjęła wniosek pana Wójta o wprowadzenie do porządku obrad zaproponowanych projektów

uchwał.

Pan Przewodniczący Rady odczytał wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały

w  sprawie  podjęcia  Apelu  do  Wójta  Gminy  Rzekuń  w  przedmiocie  przywrócenia  do  pracy

zwolnionego dyscyplinarnie pracownika Pani B. Ś.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu jawnym:  8-"za", 0 -"przeciw",  3- wstrzm. się –  przyjęła

wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady.

Następnie ogłosił 10- minutową przerwę. Przerwa trwała od godz. 15:40 do 15:55

Wznowienie  obrad  po  przerwie.  Przewodniczący  odczytał  porządek  obrad  po  naniesionych

zmianach: 

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

2)   rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  podjęcia  Apelu  do  Wójta  Gminy  Rzekuń  w

przedmiocie przywrócenia do pracy zwolnionego dyscyplinarnie pracownika Pani B. Ś.

3)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty



za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz  ustalenia

wysokości stawki tej opłaty;

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

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

o wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

6)  rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji  Rady Gminy

Rzekuń na 2018 rok;

7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2018

rok;

8)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teodorowo;

9)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki.

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

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

12) interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;

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

14) wolne wnioski i informacje;

15) zakończenie obrad.

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

porządek obrad po naniesionych zmianach.

Ad. 2

Do obrad dołączył radny Konopka. Stan Rady wynosi 12 radnych

Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem:

„ UCHWAŁA NUMER 

Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r.

w  sprawie  podjęcia  Apelu  do  Wójta  Gminy  Rzekuń  w  przedmiocie  przywrócenia  do  pracy

zwolnionego dyscyplinarnie pracownika Pani B. Ś.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2016 r. poz. 446) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:



§1

Rada Gminy Rzekuń podejmuje Apel do Wójta Gminy Rzekuń, zawierający postulat przywrócenia

do pracy zwolnionego dyscyplinarnie pracownika

§2

Uchwała zostanie przekazana do wiadomości Wojewody Mazowieckiego

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY 

APEL do Wójta Gminy Rzekuń

W imieniu niżej podpisanych radnych i sołtysów Gminy Rzekuń zwracamy się do Pana Wójta o

anulowanie podjętej przez Niego decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym Pani B Ś oraz  przywrócenie

do pracy wyżej wymienionego pracownika.

Pani  B.  Ś.  jest  długoletnim pracownikiem referatu  finansów Urzędu  Gminy Rzekuń.  W opinii

obecnych i byłych pracowników Urzędu oraz przełożonych i petentów dała się poznać jako osoba

kompetentna,  rzeczowa,  zdyscyplinowana i  życzliwa.  Kreowała pozytywny wizerunek Urzędu i

całej  Gminy,  cieszyła  się  bardzo  dobrą  opinią  jako  pracownik  i  człowiek.  Mimo  problemów

rodzinnych i  zdrowotnych znakomicie  wywiązywała się z  obowiązków pracowniczych,  chociaż

niejednokrotnie  sygnalizowała,  że  atmosfera  w  Urzędzie  Gminy  Rzekuń  powoduje  znaczny

dyskomfort wśród pracowników, w tym - w niej samej. Problematyka relacji pomiędzy urzędnikami

i  ich  przełożonymi  była  także  poruszana  na  sesjach  Rady Gminy Rzekuń  oraz  w  rozmowach

kuluarowych i na komisjach.

W ostatnich dniach Urząd Gminy Rzekuń stał się sceną wydarzeń, które miały charakter lokalnej

sensacji i przysporzyły Gminie rozgłosu, choć ma on charakter raczej niezdrowy i wstydliwy. Nie

stanowimy gremium władnego  do wyjaśnienia  wszelkich  wątpliwości  oraz  wskazania  winnych

zaistniałego  zamieszania,  tym  zapewne  zajmą  się  odpowiednie  służby.  Także  nikt  z  nas  nie

rozstrzygnie,  kto  zapłaci  rachunek  za  interwencję  organów  bezpieczeństwa,  straży  pożarnej  i

inspekcji  sanitarnej  oraz  skomplikowane  i  długotrwałe  badania  pobranych  próbek.  Jednak jako

osoby  pełniące  funkcje  samorządowe  i  wybrane  przez  miejscową  społeczność  czujemy  się  w

obowiązku, aby nie dopuścić do wyrządzenia krzywdy Pani B. Ś, która być może popełniła błąd i

postąpiła  nierozważnie,  jednak  jej  czyn  nie  wyrządził  nikomu  żadnej  krzywdy,  a  pobudki  jej

działania były wysokie, zaś ona sama niezwłocznie przyznała się do winy i wyraziła skruchę. W tej



sytuacji, biorąc także pod uwagę dotychczasowy przebieg pracy i nieposzlakowaną opinię Pani Ś.,

uważamy,  że podjęte przez Wójta decyzje,  być może wynikające z chwilowego wzburzenia,  są

rażąco niesprawiedliwe, dlatego też prosimy o ich zmianę.

Naszej  Gminie  trzeba  spokoju,  porozumienia,  współpracy,  naprawienia  popełnionych  błędów.

Liczymy  na  to,  że  Pan  Wójt  Stanisław  Godzina  jest  zdolny  do  refleksji  nad  własnym

postępowaniem i przywróci do pracy Panią B. Ś., nie czekając na orzeczenie Sądu Pracy”.

Pan Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały?

Pan Radny K. Jastrzębski zapytał czy jest to uchwała czy apel?

Pan Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

W dyskusji udział wzięli:

Pan Wójt- „ Oświadczenie ono wiąże się z całą tą sytuacją:

W związku z przykrymi wydarzeniami z dnia 4 stycznia 2018r. pragnę Państwa poinformować, że

w tej  trudnej  i  nietypowej  sprawie  zostały zachowane wszystkie  niezbędne  środki  ostrożności.

Policja wdrożyła przewidziane dla takiej sytuacji odpowiednie procedury. 

Następstwem  wydarzeń  było  podjęcie  przeze  mnie  bardzo  trudnej  decyzji  o  zwolnieniu

dyscyplinarnym  osoby  odpowiedzialnej  za  spowodowanie  sytuacji  kryzysowej.  Decyzja  taka

podyktowana  była  troską  i  odpowiedzialnością  za  bezpieczeństwo  osób  przebywających  w

budynku, która spoczywa na pracodawcy. Nadmienię, że rolę pracodawcy pełnię od ponad 28 lat i

po raz pierwszy podjąłem tak trudną i przykrą decyzję.

Jednocześnie z ogromnym ubolewaniem stwierdzam, że to przykre zdarzenie wykorzystywane jest

w jakże cyniczny sposób przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Edwarda Gryczkę, który w

2011r.  wielokrotnie  sugerował  mi  zwolnienie  zarówno  tej  Pani,  jak  i  innych  pracowników”.

Dziękuję.

Pan Przewodniczący powiedział, że hipokryzja sięgnęła zenitu. Wiem, że zawsze nie pan. 

Pan Przewodniczący odczytał skargę, która złożył w dniu 04.10.2016 r. do Państwowej inspekcji

Pracy, na skutek tego, że wielokrotnie. W dniu 21 października 2016, na sesji sygnalizowałem to

Wysokiej Radzie. To co zostało napisane sprawdziło się



„Na  skutek  własnych  obserwacji  i  informacji,  które  docierają  do  mnie  od  dłuższego  czasu,

postanowiłem  złożyć  zawiadomienie  o  działaniach  Wójta  Gminy  Rzekuń  Stanisława  Godziny

wobec pracownika Urzędu Gminy w Rzekuniu, mające w mojej ocenie znamiona mobbingu. Pani

wielokrotnie zwracała się z prośbą o pomoc, gdyż odkąd stanowisko Wójta objął pan Stanisław

Godzina  rozpoczęła  się  jej  gehenna.  Wielokrotnie  byłem świadkiem licznych  zachowań  Wójta

wobec  pracowników,  również  pani.  Zwracałem  uwagę,  niestety  efekt  był  odwrotny  do

zamierzonego.  Presje  i  niewłaściwe  zachowanie  wobec  pracowników  nasilają  się  po  mojej

interwencji. Starsza kadra jest przez Wójta traktowana jako zło konieczne. Stosunek do osób, które

sam zatrudnił jest zupełnie inny. Tuż po wyborach uznał, że należy pozbyć się starej kadry i miał

świadomość,  że  nie  ma  wśród  nich  swoich  zwolenników.  Pani  jest  jednym  z  najbardziej

doświadczonych pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu. W tym roku minęły 32 lata jej pracy.

Obecnie  pracuje  na  stanowisku  inspektora  ds.  księgowości  budżetowej.  Zawsze  służyła  rada  i

pomocą  mniej  doświadczonym  pracownikom,  czego  byłem  wielokrotnie  świadkiem  jako

Przewodniczący Rady Gminy i mogłem liczyć na fachową wiedzę z jej strony. W mojej ocenie oraz

wielu  pracowników  Urzędu  Gminy  w  Rzekuniu  jest  jednym  z  najbardziej  sumiennym  i

kompetentnym wśród  załogi.  Wielokrotnie  podejmowała  się  trudnych  zadań  dotyczących  m.in.

punktów przedszkolnych, miała zwiększony zakres obowiązków, za co nie była doceniana przez

Wójta.  Jedynie ówczesny Sekretarz Gminy wystarał się dla niej  o drobną nagrodę.  Na projekty

unijne były przekazywane odrębne środki, pan Wójt dzielił je po swojemu omijając panią. Była

poddana kontroli ZUS, która wypadła bardzo dobrze. Mimo, że przedstawiciele ZUS-u nie kryli, że

pani wykonywała  obowiązki za pracowników będących  na urlopie macierzyńskim. Zaś nagrodę

otrzymała właśnie ta pani, gdy  wróciła z urlopu macierzyńskiego. Zapytała Wójta, usłyszała wiele

przykrości:  pani  nagrodą  jest  to,  że  pani  w  ogóle  pracuje.  Taka  niesprawiedliwość  obniża  jej

samoocenę.  Zwłaszcza,  że  przez  poprzedników obecnego Wójta  była  bardzo wysoko oceniana.

Często nagradzana. W poprzedniej kadencji, gdy sekretarzem był pan Krzysztof, Wójt starał się

panować nad sytuacją. Pan Krzysztof często stawał w obronie pracowników, nie zgadzał się z ich

złym  traktowaniem,  podczas  pracy  z  tychże  właśnie  pobudek.  Często  sam padał  ofiarą  złego

traktowania przez Wójta, na co są dokumenty. Z relacji jawnego braku poparcia podczas kampanii

wyborczej  pani  Ś.  stała  się  w jego oczach  największym wrogiem,  padając  jednocześnie  ofiarą

mobbingu.  Wielokrotnie  mówił  do  mnie,  że  trzeba  ją  zwolnić.  W ostatnim  czasie  poniżające

traktowanie pani Ś. nasila się. Świadkami są pracownicy a czasem przypadkowi interesanci, którzy

zgłaszają do mnie bezpośrednio, opisując sceny, które widzieli. Ostatnio miało miejsce zdarzenie,

którego świadkiem był kolega radny i sołtys Rzekunia, gdy nazwał panią Ś. gnidą. Takie sytuacje

mają miejsce gdzieś w korytarzach, parkingach, u Wójta w gabinecie, z zaskoczenia z uwagi przed

ewentualnym zebraniem dowodów przez pracowników w postaci nagrań. Radni, Sołtysi zabierają



również głos na sesjach, krytykując wójta za złe traktowanie radnych. Ja także upominałem go

wielokrotnie, apelowałem do kolegów którzy są w związkach zawodowych „Solidarność”, są to

sprzymierzeńcy  Wójta,  stąd  brak  reakcji.  Obecnie  pani  Ś.  przebywa  na  kolejnym  zwolnieniu

lekarskim, gdyż stan jej zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Stres powodowany działaniami

Wójta, zmierzającymi do jej zwolnienia powodował wizyty u specjalistów. Zachowania Wójta to

nie są sporadyczne, jednorazowe epizody. Z relacji obecnych i byłych pracowników oraz z moich

obserwacji jasno wynika, że jest to długotrwały proces. Przejawiający się długotrwałym dręczeniem

zastraszaniem  zwolnieniem  z  pracy,  upokarzanie  w  obecności  innych  pracowników.  Takie

zachowanie  dotyka  również  męża  pani,   Ś.,  pracującego  w szkole  oraz  jego  siostrę  ze  strony

dyrektora zatrudnionego przez wójta. Pani Lesiuk również złożyła skargę do Rady Gminy na złe

traktowanie jej osoby przez panią dyrektor. Dokonała ona oceny pracy poniżej. Odwołała się do

Kuratorium, które komisyjnie uznało ocenę za krzywdzącą i podniosło do oceny wyróżniającej.

Sprawą zajmuje się obecnie komisja rewizyjna. Po tym, nasiliły się jeszcze bardziej  negatywne

zachowania skierowane przeciwko pani Ś. Mąż pani pracuje jako nauczyciel, ma ograniczona liczbę

godzin, sytuacja finansowa Państwa nie pozwala jej na zwolnienie jej się z pracy. Doznaje coraz

większego uszczerbku na zdrowiu, ma ona świadomość że w wieku 50 lat  nie łatwo będzie jej

znaleźć sobie pracę. Zaniepokojeni stanem jej zdrowia są również pracownicy, którzy proszą żeby

zareagować zanim stanie się coś złego. Nie mogą patrzeć na nasilające się,  notoryczne nękanie

koleżanki z pracy.  Zauważyli,  że w ostatnim czasie nasiliły się stany lękowe,  dostrzegalna jest

płaczliwość,  ciągłą  senność,  bóle  głowy,  drżenie  rąk,  stany  wskazujące  na  nerwicę.  Czuje

bezsilność  wobec  zaistniałej  sytuacji.  Widok  zapłakanej  pani  staje  się  powoli  normalnością.

Mobbing w mojej ocenie dotyczy również innych pracowników, którzy podobnie jak pani znoszą

poniżanie w obawie przed utratą pracy. Informacje docierają nie tylko do mnie, ale i do innych

radnych.  Niestety  kompetencje  Rady  nie  sięgają  spraw  pracowniczych.  Jednakże  jako

przewodniczący rady gminy przebywając na terenie Urzędu Gminy jestem świadkiem nagannych

zachowań ze  strony wójta.  Każdy pracownik  ma prawo do stabilnej  i  spokojnej  pracy.  Można

krytykować,  ale  merytorycznie.  Z racji  pełnionej  funkcji  powinien  dbać o dobro mieszkańców,

uważam że każdy ma prawo do stabilnej i stałej pracy. Można krytykować, ale merytorycznie nie

poniżając  i  nie  ubliżając  godności  drugiego  człowieka.  Wykorzystuje  silę  wynikająca  ze

stanowiska,  która  daje  władzę  na  innymi.  Wielokrotnie  zwracałem się  do  wójta  o  zaniechanie

gnębienia  pracowników,  na  co  reakcja  zawsze  była  taka  sama-  to  nie  moja  sprawa,  nie  moje

kompetencje. Pani wielokrotnie podejmowała próby rozmów z Wójtem. Przerywanie wypowiedzi,

krzyk  czy ośmieszanie,  notoryczne krytykowanie  dotyczące  zaangażowania  ciągłe  upokarzanie,

używanie  sformułowań-  jest  pani  nikim,  zastraszanie  i  pogróżki  typu-  boli?,  powinno  jeszcze

bardziej.  Z  każdej  rozmowy pani  sporządzała  notatki  służbowe,  z  którymi  Wójt  się  nawet  nie



zapoznał. Skarżyła się również  do pani Sekretarz, ale ta nie chciała w ogóle słuchać wypraszając ją

z gabinetu. To osoba powołana przez Wójta pełni rolę świadka gdy Wójt wzywa panią, w celu

zabezpieczenia się gdyby pracownik poszedł do sądu. Przeciwko jednej pani. Pani Sekretarz będąc

dyrektorem Gimnazjum również podjęła próbę zwolnienia pracownika nieprzychylnego wójtowi.

Poszedł do sądu wygrał sprawę i powrócił do pracy w sądzie trwają sprawy zwolnionej pani Dz. z

biblioteki jest wiele przypadków kierowanych zemstą pani ma więcej powodów, ale obawia się o

swoją pracę. Nie może liczyć również na panią Skarbnik, gdyż jest to osoba powołana przez Wójta,

a więc wykonuje jego polecenia.  Gdy pani wróciła do pracy po ostatnim zwolnieniu lekarskim

wszystkie dane z jej  komputera zostały przeniesione do komputera innego pracownika, który w

drodze konkursu został powołany na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej. Pani

otrzymała  polecenie  przyuczenia  tej  pani,  która  wcześniej  pracowała  na  stanowisku  pomocy

administracyjnej,  do  nowego  zakresu  jej  obowiązków.  Zakres  jej  obowiązków  jest  tożsamy  z

dotychczasowymi zadaniami pan. Ś.  Nietrudno się domyślić,  że celem jest  zapewne zwolnienie

pani  Ś.  gdy zostanie  przez  nią  dostatecznie przygotowana.  Takie  działanie  wywołało u pani  Ś.

zagrożoną  ocenę  przydatności  zawodowej.  Czuje,  że  jest  celowo  izolowana  od  zespołu

pracowników. Pracownicy mają zabronione informować ją o wielu kwestiach dotyczących spraw

pracowniczych.  Wystąpiła  do  pani  Skarbnik  o  szczegółowy  zakres  obowiązków,  którego  nie

otrzymała  wg  nowego  uchwalonego  w  tym  roku  regulaminu  Urzędu,  był  to  obowiązek

przełożonego. W związku z nasilającą się dyskryminacją pani Ś., która z powodu trudnej sytuacji

nie jest w stanie samodzielnie walczyć o prawa pracownicze, składam zawiadomienie o działaniach

Wójta, będących według mnie bezwzględnie mobbingiem, pomocą w jej rozwiązaniu”.

Proszę Państwa ta pani się do mnie wielokrotnie zwracała. Na sesjach wielokrotnie to mówiłem,

zawsze  Państwo  słyszeli  –  to  nie  moja  sprawa.  Powiedziałem  wtedy,  żebym  nie  okazał  się

prorokiem i proroctwo się spełniło. 

Pan Wójt- powiedział, ze z wielką przykrością wysłuchał tych inwektyw i ogromnych pomówień,

nie wyklucza, że z Przewodniczącym spotka się w sądzie. Nawet na pewno. Pan Przewodniczący

po prostu sięgnął zenitu. Dodam tylko, że Urząd zorganizowany jest hierarchicznie i bezpośrednim

przełożonym nie byłem. Pani Sekretarz też nie była bezpośrednim przełożonym. Kwestie osobowe

nie są dla Państwa wiedzy. Bezpośredniego kontaktu z ta panią nie miałem przynajmniej od 3 lat.

Wystarczyło, że bezpośredni przełożeni mięli kontakt. Tak jak z wieloma innymi pracownikami.

Jeżeli używa pan inwektyw na co dzień w życiu i w swoim słownictwie, to niech pan nie wkłada

ich w moje usta. Na pewno nie mam pan na to dowodów. Jestem więcej niż pewny, bo ja takiego

języka nie używam, który jest panu bliski. 



Pan Przewodniczący Rady- myślę, że jak posłuchamy tych nagrań, które mamy to będzie to inaczej

wyglądać.

Pan Wójt- może pan słuchać wszystkich nagrań, które pan ma. 

Pan  Przewodniczący  Rady-  te  które  ma  S.  Dmochowski.  Pozwoli  pan  odtworzyć  tu?  Przy

wszystkich?

Pan  Wójt-  ja  prywatnych  rozmów  pana  nie  odtwarzam,  z  panem  również  wielokrotnie

rozmawiałem.  Wiemy  tez  jakim  językiem  się  pan  posługuje.  Jeśli  p.  Dmochowski  ma  jakieś

nagrania ze spotkania przy kawie,  to nie jest język urzędowy.  Ale póki co p.  Dmochowski nie

pracuje w Urzędzie Gminy.

Pan  Przewodniczący Rady-  to  były  zwierzenia  tej  pani,  która  nie  miała  się  do  kogo  zwrócić.

Wielokrotnie z panem rozmawiałem, prosiłem.

Pan Wójt- Ojca duchownego znalazła. 

Pan Przewodniczący Rady- o właśnie, że trzeba wygonić zło. 

Pan Z. Wilkowski-radny- zadał pytanie pani Skarbnik, z prośba o odniesienie się do kwestii jakim

pracownikiem była pani Ś. , która została zwolniona. Czy była sumiennym pracownikiem i dobrze

wykonywała swoje obowiązki,  czy w sposób lekceważący podchodziła  do obowiązków? Skoro

było tyle zarzutów do pani, która wykonywała swoje obowiązki to dlaczego ta pani nie została w

jakiś sposób ukarana upomnieniem czy inna karą. Dlaczego doszło do takiej sytuacji, w której pani

była mocno zdenerwowana, skoro szukała pomocy w ten sposób- rozsypując jakiś proszek i modląc

się i za to została zwolniona dyscyplinarnie. Przez wiele lat wójt mówił źle, bezpośredni przełożony

źle oceniał panią  / Wójt odniósł się mówiąc, że tak nie powiedział/  w teczce nazbierało się sporo

dokumentów, które negatywnie oceniały prace tej pani. W moim przekonaniu ta pani powinna no

nie wiem, stracić pracę, zostać ukarana naganą, upomnieniem. Nie znam kar w takich przypadkach.

Dziękuję.

Pan  K.  Jastrzębski-  radny-  zastanawia  mnie  stopień  hipokryzji.  Jacy  bracia  miłosierdzia  się

odezwali. Jestem już trzecią kadencję w tej Radzie i troszeczkę jeszcze pamiętam. Nie chce być ani

oskarżycielem, ani obrońcą pani Ś. Nie taka jest moja rola. Tylko pamiętam jaki był szok, jeżeli



radni którzy są dłużej w tej Radzie, usłyszeli jakie pani Ś. miała dodatki. Ja słyszałem od radnych, z

którymi współpracowałem, nie chcę używać tego słowa, ale powiem je-” ta mała menda, jeżeli tak

to  nazywano,  to  ta  menda  od  Gumowskiej  jak  się  panoszy”.  A w  2010,  2011-  może  sobie

przypomną panowie  co poniektórzy jak się  zachowywali:  „  ja  to  bym te  wszystkie  stare  ku…

wypier... z tej gminy”- to było słownictwo, które padało. A pytanie było jeszcze takie: „ a dlaczego

ta mała w. nie jeździ jeszcze na szmacie?”

Pan Przewodniczący Rady powiedział,  że  p.  Kazimierz  przesadził  z  tymi  określeniami.  Jak  są

dowody to do sądu.

Pan K. Jastrzębski- radny- na to są dowody, ja to słyszałem.

Pan Przewodniczący Rady odebrał głos panu radnemu Jastrzębskiemu za używanie obraźliwych

słów. Na co p. K. Jastrzębski odpowiedział, że tylko je przytacza. 

Pan  K.  Jastrzębski-  radny-  odniósł  się  do  nierównego  traktowania  radnych.  Teraz  obowiązuje

zasada, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem.  Od pewnego momentu pani Ś. była i jest

fajnym narzędziem. A może to panowie sprawiliście, może podpowiadaliście takie rzeczy.

Pan Przewodniczący Rady i to mówi największy katolik na tej sali. Odebrał głos panu radnemu

Jastrzębskiemu

Pan K. Jastrzębski- radny- rodzina Ś. jest od trzech lat, może więcej, jest wykorzystywana jako

narzędzie. Pan Zbyszek- trzeba zapewnić żeby pracował, bo ma dzieci na studiach, ma pracować w

świetlicy, to jest obowiązek. W tamtym roku problem z siostrą pana Zbyszka- panią L. I cóż z tego

wynikło,  z  tej  skargi?  A tak  pięknie  była  nakręcona.  A teraz  doszło  do  ostateczności.  Pani  Ś.

Zachowała  się  tak  jak  się  zachowała,  a  takie  zachowanie  kwalifikuje  się  tylko  i  wyłącznie  na

badania. Niech pan Przewodniczący chrześcijaństwa mnie nie uczy.

Pan Z. Wilkowski-radny- powiedział, że z wypowiedzi p. K. Jastrzębskiego. Nie życzę sobie, żeby

używać sformułowań radni z klubu skierowali, nie życzy sobie takich insynuacji. Z wypowiedzi

radnego widać, że ta wiedza o takim traktowaniu była od paru lat. Nie wiem przez kogo, panie

radny. Pan wie z kim się spotykał i z kim rozmawialiście. Jestem zaszokowany wystąpieniem p. K.

Jastrzębskiego. Kreśliliście listy kogo chcieliście zwalniać? Tylko dlatego, że wam nie pasował bo

was nie popierał.



Zapanowało poruszenie na sali.

Pan S. Dmochowski-radny- pani Ś. i do mnie od kilku lat. Rozmawiałem, że Wójt ją upokarza. Tak

jak pozwie pan Przewodniczącego, proszę i mnie pozwać. Panie Kazimierzu, 3, 4 lata temu byliśmy

w komisji rewizyjnej, pan był w większości i pan przytoczył mi takie słowa: jeszcze nie tacy byli co

po rękach mnie całowali. A teraz pan takie głosy podnosi? 

Pan K. Jarzębski-radny- zwrócił się do Dmochowskiego o przedstawienie chociaż jednej osoby,

która była na tej komisji. 

Pan Przewodniczący Rady odebrał głos panu radnemu Jastrzębskiemu, jest poza protokołem.

Pan  Wójt-  z  przykrością  stwierdzam,  że  kiedy  padały  inwektywy  pod  moim  adresem,  pan

Wilkowski nie był wcale oburzony. Wyglądało, że pan jest zadowolony. 

Nastąpiła  wymiana zdań między Przewodniczącym a Wójtem, o wzywaniu policji  i  zagrożeniu

życia. 

Pan Wójt- kontynuował. Nie jestem w stanie przytoczyć słów, których pan używał. Pan Jastrzębski

odważył  się,  może  jemu  wolno  więcej.  Ja  takiego  języka  nie  używam.  Był  pan  strasznie

niezadowolony w 2011 roku, kiedy powiedziałem 

Pan Przewodniczący chciał uciąć wypowiedź Wójta,  powiedział,  żeby nie machał tymi rękoma,

czego się pan denerwuje. 

Pan Wójt- kontynuował. Ja się nie denerwuję. Natomiast pan się denerwuje. Był taki moment, po

kolejnych  naciskach  pana  Gryczki,  na  to  żeby  zwalniać  pracowników,  powiedziałem

zdecydowanie-  nie  będziemy  żadnych  pracowników  zwalniać,  ponieważ  przyszliśmy  tu  robić

rzeczy, które są potrzebne mieszkańcom. Jeżeli mamy zrobić coś dobrego, to idziemy do przodu.

Ludzie nauczą się pracować na nowych zasadach, jeżeli będzie taka potrzeba i wszyscy zostaną. 

Pan Przewodniczący zapytał Wójta, aby powiedział. Wójt, ja, Jastrzębski i Żebrowski na tej sali,

przytoczyć  rozmowę?  Jak  pan  błagał  jak  mały  dzieciak,  żeby  nie  odchodził.(pan  Żebrowski)

Powiedział,  tyle krzywdy co mi wyrządziłeś, nie jestem w stanie. A pan nic nie insynuował. Ja



jeździłem do domu pana Żebrowskiego prosić o to żeby wycofał wypowiedzenie. Powiedział, ze

leży to wypowiedzenie.

Pan P. Suchta-radny- tak jak słyszeliśmy z wypowiedzi pana Jastrzębskiego, za takie zachowanie to

samo by zrobił. Teraz mogę powiedzieć, że domyślam się kto podpowiadał panu Wójtowi. Tak jak

wczoraj wspominałem na komisji, że wydaje mi się, choć nie mi to oceniać, kara pani Ś. Nie jest

adekwatna  do  czynu,  który  popełniła.  Było  to  w  innej  wierze,a  wyszło  jak  wyszło.  Wczoraj

apelowałem  do  Wójta  o  również  zaprzestanie  dokuczania  pracownikom,  osobom  podległym

Wójtowi,  Wójt  od  razu  mówi do pani  która  protokołowała,  ze  proszę  zaprotokołować.  Jak się

okazuje takie sytuacje mają miejsce. Pan Przewodniczący wielokrotnie czytał, informował radnych.

Pan Wójt został wybrany dla nas, wybraliśmy pana, żeby rozwiązywał nasze problemy, kłopoty. Jak

się okazuje pan szybko rozwiązuje, ale umowy i to tym osobom niewygodnym. Nie temu służy

pana  funkcja.  Dziwi  mnie  fakt,  krzywda  dzieje  się  jednej  osobie  w  Urzędzie,  mamy 20-kilku

pracowników i nikt nie reaguje. Szanowni Państwo nie bądźmy obojętni na to, wszystkich was nie

zwolni, nie bójcie się. Stańcie murem za jedną osobą, nie dajcie sobą w ten sposób rządzić. Do

dyrektorów również, bo są słowa również i Państwa, Wójt powie, ze to insynuacje, nie. Ci którzy

siedzą na tej sali, tych których nie ma, tymi którymi pan zarządza. Szanowni Państwo nie pozwólcie

sobą manipulować, pamiętajcie, ze na tyle sobie Wójt z wami pozwala, na ile wy mu pozwalacie. A

do  pani  Sekretarz  tez  mam prośbę.  Wczoraj  poruszyłem ten  temat,  pani  Sekretarz  bardzo  się

oburzyła. Mam i do pani żal, w pani obecności była cała ta sytuacja, pani jako przełożona, pod

panią  podlegają  pracownicy,  powinna  pani  stanąć  w  obronie  pani  Beaty  i  nie  pozwolić  na

zwolnienie. Rozumiem, że kara powinna być, jak najbardziej, ale myślę, że nie taka. Powiem może

brzydko,  może  chamsko,  pan  Przewodniczący  kilkakrotnie  mówił,  że  konkurs  był  ustawiony

odnośnie wyboru pani Sekretarz. I teraz szanowni państwo to wychodzi, że stołek pani Sekretarz

odebrał wzrok, na krzywdy innego człowieka.

Pan  K.  Jarzębski-radny-  do  tej  pory  nie  odzywałem  się,  natomiast  z  drugiej  strony  stołu

prezydialnego, Pan Przewodniczący może zwrócić uwagę panom radnym, ja nie potrzebuję ani

mecenasa ani suflera,a  jeżeli maja jakieś problemy ci panowie z sobą, może trauma z dzieciństwa,

to niech się leczą. Takie zachowanie tutaj nie przystoi. Jeżeli ktoś się wypowiada to niech zamilkną

i zabierają głos kiedy trzeba. Dziękuję. 

Pan B. Podolak-radny- w celu uspokojenia emocji.  Osobiście pani B. nie znałem, pierwszy raz

zobaczyłem  ja  na  nagraniu  telewizyjnym,  nie  miałem  przyjemności  rozmowy  z  ta  panią.

Odbiegliśmy od tematu, zaczęliśmy od apelu, który spowodowałby przywrócenie tej pani do pracy.



Są obowiązki pracownicze, jest teczka osobowa która mówi o tym czy to był dobry pracownik czy

zły. Od wielu dni obserwuję tę sytuację i ona bardzo zelektryzowała mieszkańców. Ludzie dzwonią,

dopytują  co  się  wydarzyło.  Nie  wypowiadam  się  na  temat  przebiegu,  bo  nie  wiem  jaki  był.

Informacje docierały do nas z mediów. Na podstawie fragmentarycznych urywek, chciałbym się

odnieść do tej wiary która byłą poruszana. Ta pani zrobiła to ze swoich pobudek religijnych. Nie

mnie oceniać czy to zrobiła dobrze czy źle. To nie jest odpowiednie miejsce, żeby w ten sposób się

zachowywać. Natomiast art. 108 kodeksu pracy mówi o karach porządkowych, które są. Można

było zastosować inna karę: nagany, upomnienia, finansową. Podpisując ten apel miałem nadzieję,

że  Pan  Wójt,  Pani  Sekretarz  i  o  to  proszę,  żebyście  się  zastanowili.  Zwrócił  się  do  p.  S.

Mierzejewskiego z prośba o nie  przeszkadzanie w wypowiedzi,  a jeśli  nie jest  zainteresowany-

może opuścić salę. Pan S. Mierzejewski odpowiedział- nie jesteś najmądrzejszy. 

Interweniował Przewodniczący Rady.

Pan B. Podolak-radny- kontynuował. Prosi o zachowanie podstawowej kultury, panie Sławomirze.

Prośba do pana Wójta, pani Sekretarz- nie jest jeszcze za późno, stało się jak się stało. Wszystko

rozumiem, w mojej ocenie można było coś innego zastosować. Bardzo szeroko to poszło w świat.

Były realizowane nagrania telewizyjne. Ta Gmina ma już dość takich sensacji. Dziś mówi się, że

kobieta została zwolniona za poglądy religijne. Prosi, aby pochylić się nad apelem. Podpisało się

pod nim wielu radnych i sołtysów. Więcej chluby przyniesie, jak pani powróciłaby do tej pracy,

może trzeba  ja  zdyscyplinować.  Nie  wiem.  Więcej  chwały przyniesie  nam niż  stanie  na  takim

stanowisku, na jakim stoimy w dniu dzisiejszym. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 8 -"za", 1 -"przeciw", 2 - wstrzm. się – podjęła uchwałę

nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia Apelu do

Wójta  Gminy  Rzekuń  w  przedmiocie  przywrócenia  do  pracy  zwolnionego  dyscyplinarnie

pracownika Pani B. Ś.

Ad. 3

Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  wyboru  metody ustalenia  opłaty za  gospodarowanie

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



Pan Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Pan P.  Suchta-  radny-  złożył  wniosek do projektu  uchwały.  Powiedział,  że  wczoraj  na  komisji

uzyskali informacje od p. Wójta i pracownika, większość radnych była za tym, aby stawki obniżyć

w stosunku do tego co zaproponował p.  Wójt.  Radni  koalicyjni  p.  Wójta  nie  zabierali  głosu w

dyskusji. Wójt powiedział, ze podejmujemy tylko wygodne tematy, a niewygodnych nie ruszamy. W

imieniu klubu radnych „Porozumienie i Szacunek” zgłosił wnioski do projektu uchwały.

Zaproponowano, aby obniżyć stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 2

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, jeżeli odpady

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego do dwóch osób  w wysokości 20,00 zł miesięcznie,

2) od gospodarstwa domowego powyżej dwóch osób w wysokości 30,00 zł miesięcznie,

2.  Ustala  się  wyższą  stawkę opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  odpady

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego do dwóch osób  w wysokości 40,00 zł miesięcznie,

2) od gospodarstwa domowego powyżej dwóch osób w wysokości  60,00 zł miesięcznie,

Zmienić w uzasadnieniu kalkulację kosztów

1. Koszt odbioru odpadów przez wyspecjalizowaną firmę planowany w 2018 r.:  550 000,00 zł

2. Koszt przetwarzania odpadów w RIPOK planowany w 2018 r: 600 000,00 zł

3. Roczny Koszt utrzymania PSZOK planowany jest na: 20 000 zł

4. Koszty administracyjne planowane są na: 50 000 zł

5. Koszty edukacji ekologicznej planowane są na: 10 000 zł

Razem: 1 205 000 zł

Ustala się wpływy na poziomie 1 205 040 zł

selektywne do dwóch osób – 597 gospodarstwa x 20 zł x 12 m-cy= 143 280 zł

selektywne powyżej 2 osób – 1220 gospodarstw x 30 zł x 12 m-cy= 439 200 zł

zmieszane do dwóch osób – 451 gospodarstw x 40 zł x 12 m-cy= 216 480 zł

zmieszane powyżej 2 osób -  564 gospodarstw x 60 zł x 12 m-cy= 406 080 zł”

W projekcie koszty odbioru odpadów opiewały na 600 tys.  Pan Wójt mówił, że przetarg został



unieważniony  na  odbiór  odpadów,  startowała  tylko  jedna  firma,  kwota  oferty  570  tys.  Koszt

przetwarzania odpadów w RIPOK planowany w 2018 r: 700 000,00 zł. W ubiegłym roku koszty te

wyniosły 620 tys. , w tym roku odeszło Leśniewo. Koszt utrzymania PSZOK w poprzednim roku

wynosił 15 tys. zaplanowany jest na: 20 000 zł. Koszty administracyjne planowane są na: 50 000 zł,

p. Wójt proponował 60 tys. Koszty edukacji ekologicznej pozostawione są na poziomie 10 000 zł.

Długo rozmawialiśmy na temat  tych stawek.  Wójt  powiedział,  że  zwiększa się  tonaż ponieważ

przybywa mieszkańców, z tym nie można się zgodzić. Mieszkańcy podpisują deklaracje i dochodzą

pieniążki.  Prośba  do  p.  Wójta,  aby  więcej  przeznaczyć  na  edukację.  Zrobić  zebrania  w

poszczególnych  sołectwach.  Aby  nie  przeznaczać  niektórych  odpadów  np.  popiołu,  ponieważ

generuje to tonaż a za tym idą koszty. p. Wójt wczoraj stwierdził że rozmowy z mieszkańcami się

odbyły, czego nie potwierdza radny, ponieważ uczestniczył w wielu takich zebraniach. Propozycja

zorganizowania oddzielnych zebrań edukujących tylko w tym zakresie. 

Pan  Przewodniczący  otworzył  dyskusję  w  tym  punkcie.  Powiedział,  ze  wczoraj  na  komisji

zadawano  pytania  pracownikowi  odnośnie  tego  jaka  kwota  powinna  wpłynąć  do  budżetu,

powiedział  że  1  mln  zł.  200  tys.,  czyli  20  % było  niezebrane.  Taka  jest  nieściągalność.  Przy

zaproponowanych  przez  Urząd  płacący  wnosiliby  opłaty  za  tych,  co  nie  płacą.  Jakie  jest

postępowanie,aby  doprowadzić  do  większej  ściągalności  tych  opłat.  Należy  przede  wszystkim

poprawić  ściągalność.  Przy  stawkach  zaproponowanych  przez  kolegę,  nie  ma  drastycznych

podwyżek. Kolejną kwestią jest zakup w ubiegłym roku koszy. Wydane zostało 150 tys. i byliśmy

przekonywanie, że dzięki temu będzie tańszy odbiór. W tamtym roku za sam odbiór zapłaciliśmy

405  tys.  plus  kosze.  A  w  tym  roku  p.  wójt  zaproponował  600  tys.  podwyżka  stawek  jest

nieunikniona, ale powinno to być znormalizowane. Niesegregowane proponujemy prawie 100 %, z

tym należy się zgodzić, że należy to ucywilizować. Za selektywna zbiórkę na RIPOK-u płacimy

dużo mniej. Wszyscy koledzy radni powinniśmy poprzeć propozycje przedstawiona przez kolegę

Suchtę. Dobre zbilansowanie, dobra robota. Czekaliśmy na merytoryczną rozmowę, jednak jej nie

było. Dziś przed sesja było to dopracowywane. Nie można było tego tak zostawić, radni pracują i

potrafią  coś  zrobić.  Tak zostało  uczynione  z  pożytkiem dla  Gminy i  mieszkańców.  Popieram i

proszę o przegłosowanie tego wniosku.

Pan  Z.  Wilkowski-  radny-  w  przygotowanym  opracowaniu  jest  jedna  ważna  kwestia,  ok.  60

gospodarstw domowych z Leśniewa nam odchodzi, na pewno w skali roku nie przybędzie nam 60

dodatkowych gospodarstw. W kalkulacji zaproponowanej przez p. Wójta jest zwiększenie o 30 ton.

Argumentowane jest  przybywaniem nowych mieszkańców. A kalkulacji  rozkładamy tę  ilość  na

mieszkańców, którzy mają podpisane deklaracje, w ten sposób koszty przerzucane są na naszych



stałych mieszkańców. Pojawiło się nieporozumienie, kalkulacja przygotowana przez radnych jest

bardziej wiarygodna. 

Pan Wójt-  zwrócił się do radnego Suchty mówiąc, że pański argument nie wytrzymuje krytyki.

Widzimy  co  dzieje  się  w  sąsiednich  gminach.  Drastycznie  wzrosły  ceny  odpadów  w  wyniku

przetargów. Wzrost opłat na RIPOK-ach, wprowadzony jest nowy regulamin wyróżniający papier.

To  generuje  koszty.  Koszty  pracownicze  ponoszone  przez  firmy  odbierające  odpady.  Kwota

przetargowa wynosiła 570 tys. a więc bardzo zbliżona. Mamy jeszcze czas i będziemy ogłaszać

kolejny przetarg, licząc że zgłosi się konkurencja. 60 gospodarstw to przybywa praktycznie co roku.

Produkujemy tych śmieci coraz więcej.  Jeszcze niedawno było 1800 ton,  wg ostatnich danych

mamy ponad 2000 ton.  To są ogromne ilości,  nie tylko dlatego że przybywa mieszkańców, ale

również  ci,  którzy  są  produkują  więcej.  Każda  podwyżka  jest  dylematem,  w  tym miejscu  się

zgadzamy. Natomiast w ustawie jest zapisane, że gospodarka odpadami pokrywana jest z wpływów

z opłat ponoszonych na ten cel. kalkulacja powinna być realna. Kwota uchwalona zostanie przez

Wysoka Radę. W tej sytuacji najprawdopodobniej nie będzie to wystarczająca kwota, będzie trzeba

mniej dołożyć, niż gdyby tej podwyżki zupełnie nie było. 

Pan Przewodniczący Rady- przedstawiony 2016 rok- 2183 tony, 2017- 2220 ton. Nie produkujemy

globalnie więcej śmieci, tylko ci którzy przybywają. Ci co odejdą a ci co przyjdą to mamy poziom z

roku 2016. przy tej składce, gdyby jeszcze zadziałała edukacja, być może system ten nie będzie tak

źle wyglądał. Zapytał o zadłużenie mieszkańców w stosunku do Gminy za nieuiszczanie opłat za

odpady, od początku działania systemu. Jak wygląda ściągalność. 

Pan  Wójt-  w  kwestii  ściągalności  wszystkie  procedury  są  wdrażane,  są  wysyłane  upomnienia

zgodnie z procedurą,  kierowane tytuły wykonawcze, które realizuje Urząd Skarbowy, który jest

bardziej  skuteczny  a  i  tak  ma  problemy.  Jeden  pracownik  kontroluje  ten  system.  Na  bieżąco

sytuacja jest monitorowana. Czy p. Adam jest w stanie odpowiedzieć  jaka jest cała zaległość?

Przewodniczący  Rady-  nigdy  nie  mieliśmy  takich  informacji.  Pytanie  było  wyraźne,  ile  jest

nieściągniętych pieniędzy z opłat? Tak świetnie ten Urząd działa, a prostych danych nie wie. 

Pan Wójt- Postaramy się je przygotować. 



Pan Przewodniczący Rady- zawsze po terminie, dziś jak jest sesja to powinno być wszystko na tip

top. 

Pan Bartosz Podolak- radny- prośba do pracowników Urzędu, aby weryfikować kto oddaje śmieci,

było to poruszane podczas komisji. Czy jest weryfikacja podpisanych umów. Słyszałem o takich

praktykach, że ci co nie mają podpisanej umowy zostawia w workach, daje dwie puszki piwa i te

śmieci znikają. Jeżeli nie będzie weryfikacji tonaż będzie się zwiększał i będziemy wszyscy za to

płacili. 

Pan  Wójt-  kontrola  wykonywania  takich  zadań  w  terenie  wymagałaby  zatrudnienia  drugiego

pracownika do obsługi tego. Mamy bardzo duże obciążenie na jedno stanowisko. Nowe stanowisko

musiałoby być również finansowane, zgodnie z założeniami ustawy, z opłat za gospodarowanie.

Uważam, że jest duża kontrola sąsiedzka, czynione jest to w dobrej wierze i w trosce. W związku ze

zgłoszeniem wysyłane jest zgłoszenie do złożenia deklaracji i w dużej mierze jest to skuteczne. 

Pan  Bartosz  Podolak-  radny-  powiedział,  ze  można  byłoby  zaangażować  pracowników

interwencyjnych.

Pan  Wójt-  powiedział,  ze  przy  uchwalaniu  budżetu  zostały  zdjęte  środki  na  funkcjonowanie

Urzędu. Na pracowników interwencyjnych nie mamy żadnych środków. Za mało jest środków na

opłacenie tych pracowników, którzy już są. 

Głosowanie  wniosku złożonego prze  radnego Suchtę,  odczytano powtórnie  stawki:  11 -"za",  0

-"przeciw", 1 - wstrzm. się – Rada Gminy Rzekuń przyjęła wniosek.

Następnie. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 11 -"za", 0 -"przeciw", 1 - wstrzm. się – podjęła uchwałę

nr  XLIII/269/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia  16 stycznia  2018 r.  w sprawie wyboru metody

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz



ustalenia wysokości stawki tej opłaty wraz z przegłosowanym wnioskiem. 

Ad. 4

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. Zapytał czy każdy mieszkaniec

będzie musiał na nowo składać deklaracje?

Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że nie.

Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 11 -"za", 0 -"przeciw", 1 - wstrzm. się – podjęła uchwałę

nr XLIII/270/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r.  w sprawie ustalenia  wzoru

deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez

właścicieli nieruchomości

Pan Adam Czartoryski powiedział, ze należy do uchwalonych stawek dostosować deklaracje.

Wniosek  formalny  zgłoszony  przez  Przewodniczącego  Rady  o  dostosowanie  deklaracji  do

uchwalonych stawek:

Głosowanie  wniosku  złożonego  przez  Przewodniczącego  rady:  12  -"za",  0  -"przeciw",  0  -

wstrzm. się – Rada Gminy Rzekuń przyjęła wniosek.

  

Ad. 5

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

wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. 

Wniosek  formalny  zgłoszony  przez  Przewodniczącego  Rady  o  dostosowanie  deklaracji  do

uchwalonych stawek:



Głosowanie  wniosku  złożonego  przez  Przewodniczącego  rady:  12  -"za",  0  -"przeciw",  0  -

wstrzm. się – Rada Gminy Rzekuń przyjęła wniosek.

Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 11 -"za", 0 -"przeciw", 1 - wstrzm. się – podjęła uchwałę

nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i

trybu składania deklaracji  o wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków

komunikacji elektronicznej.

Ad. 6

Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  Rady  Gminy

Rzekuń na 2018 rok

Pan Przewodniczący zapytał  czy są uwagi  do projektu uchwały.  Brak uwag. Brak chętnych do

udziału w dyskusji.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 10 -"za", 0 -"przeciw", 2 - wstrzm. się – podjęła uchwałę

nr XLIII/272/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów

pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2018 rok 

Ad. 7

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2018

rok

Pan Przewodniczący zapytał  czy są uwagi  do projektu uchwały.  Brak uwag. Brak chętnych do

udziału w dyskusji.

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

nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu

pracy Rady Gminy Rzekuń na 2018 rok

 

Ad. 8

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teodorowo

Pan Przewodniczący  odczytał projekt uchwały oraz zapytał czy są do niego uwag. Nie było uwag



oraz chętnych do udziału w dyskusji. 

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

nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

w miejscowości Teodorowo

Ad. 9

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki

Pan Przewodniczący  odczytał projekt uchwały oraz zapytał czy są do niego uwag. Nie było uwag

oraz  chętnych  do  udziału  w  dyskusji.  Przewodniczący  zapytał  tylko  czy  ulica  ta  mieści  się

w naszym obrębie?

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

nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

w miejscowości Goworki

Ad. 10

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Pan Wójt- przedstawił Sprawozdanie. W tym okresie dokonaliśmy analizy budżetu po zmianach.

Zamiany dokonane przez Radę powodują:

1. Brak możliwości wykonywania zadań publicznych.

2. Brak możliwości realizacji obowiązków wynikających z prawa pracy.

3.  Brak  możliwości  realizacji  obowiązków  nałożonych  przepisami  prawa  np.  audyt,  opłaty

pocztowe. Nie będzie środków za dostarczanie nakazów podatkowych- takie umowy nie zostaną

podpisane. Nie ma środków na opłacenie poczty. 

4. Narażenie gminy na straty poprzez brak środków na ubezpieczenie mienia (umowa wieloletnia).

5. Brak możliwości planowania i realizacji inwestycji wykraczających poza rok budżetowy.

6. Brak możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na inwestycje.

7.  Brak  możliwości  realizacji  niektórych  inwestycji  np.:   przebudowa  ul.  Nowej  w Rzekuniu,

budowa Centrum Kultury, zagospodarowanie placu przy kościele, remont tzw. „Czarnej dróżki”,

przebudowa ul. Bocianiej  w Ławach, przebudowa dwóch dróg - z Kamianki do Borawego i do

Czarnowca. Ponadto budowa boisk w Drwęczy i Nowej Wsi Wschodniej, rozbudowa kanalizacji w

Laskowcu / Mówię również o projekcie budżetu, w którym te inwestycje były zapisane/, prośba do



Przewodniczącego, aby nie przeszkadzał w wypowiedzi- budowa dróg w Czarnowcu i Tobolicach.

Zdjęto też środki z funduszy sołeckich w Ołdakach, Przytułach Starych i Teodorowie- nie mamy bo

środki  zostały  zdjęte,  a  fundusz  sołecki  jest  obowiązkowy.  Jeżeli  został  uchwalony  przez

mieszkańców,  to  musi  znaleźć  się  w budżecie.  Ponadto,  mocno  zostały ograniczone  środki  na

utrzymanie dróg, co zapewne wpłynie niekorzystnie na  ich  stan. Nie będą udzielone dotacje- to

jest bardzo ważne- dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych. Należy

nadmienić,  że  ta  Rada  Gminy  uchwaliła  Program współpracy  Gminy Rzekuń  z  organizacjami

pozarządowymi i zaakceptowała środki w proponowanej wysokości, a następnie zdjęła je z budżetu.

Zdjęto środki zabezpieczone na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co

stwarza zagrożenie w ciągłości i jakości dostaw wody oraz odbioru ścieków. Ponadto zdjęto środki

na bieżące utrzymanie tych sieci. 

Zdjęto środki z tak podstawowych zadań jak opłata za usługi pocztowe, obowiązkowe przeglądy

budynków, czy też badania pracownicze. Brak jest środków na dostarczenie nakazów podatkowych.

Nadmienię, że na bieżące utrzymanie dziewięciu świetlic pozostawiono 100 złotych. Nie będzie też

kwiatów w Rzekuniu, nagród dla najlepszych absolwentów, jak również  dla uczestników wszelkich

konkursów. Podobnych przykładów jest wiele.

Ważniejsze  uwagi  przedstawiłem  razem  z  budżetem   Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej.  Jaka

będzie decyzja, zobaczymy.

Pan Wójt kontynuował:

7 stycznia- Msza Święta w intencji zmarłych samorządowców

10  stycznia  –  złożenie  wniosku  o  pomoc  finansową  z  budżetu  Województwa  Mazowieckiego

ramach „MIAS 2018”

13 stycznia- Jasełka w Susku Nowym

15 stycznia- wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy 

Niestety  wpłynęło  pismo  Wojewody  Mazowieckiego-  wszczęcie  postępowania  nadzorczego  w

sprawie Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Próbowaliśmy dowiedzieć się coś więcej na

ten temat. Niestety bezskutecznie, postępowanie wszczęte. Dodam, że podjęta uchwała kierująca

wójta  na  dyscyplinę  finansów  publicznych,  nastąpił  zwrot  Zawiadomienia  od  Rzecznika

Dyscypliny Finansów Publicznych, jako niemający podstaw. 

Umowy nieprzetargowe podpisane:

1. Umowa na świadczenie usług bankowych dla Gminy Rzekuń.

2. Świadczenie usług wyceny nieruchomości w 2018r. 

3. Świadczenie usług geodezyjnych w 2018r.     



Przetarg w procedurze:

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca

lutego 2019 r.  

Inwestycje w trakcie robót:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń.

2. Przebudowa dr. ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń.

5. Przebudowa  ulicy  Zacisznej  w  Ławach  wraz  z  uzupełnieniem brakującej  infrastruktury

technicznej.

6. Przebudowa ul. Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.

• złożenie  wniosku  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  w

ramach  ,,Mazowieckiego  Instrumentu  Aktywizacji  Sołectw  MAZOWSZE  2018”  na:

,,Budowę siłowni napowietrznej przy świetlicy w msc. Drwęcz” oraz  na ,,Wyposażenie i

ogrodzenie boiska przy świetlicy w msc. Susk Stary”.  

Wczoraj zostało wyjaśnione, na poprzedniej sesji padło oskarżenie, ze pracownik odpowiedzialny

za dostarczenie materiałów nie zrobił tego. Wyszło na to, że trochę techniki i niektórzy radni się

pogubili i nie potrafili tego odnaleźć. Dlaczego oczekiwałbym, może nie mnie, bo to byłoby za

trudne,  ale przynajmniej  pracownika który za to został  pomówiony- przeprosić.  Nie było to na

miejscu, materiały były dostarczone a mówi się że nie były. Zostały unieważnione dwie uchwały w

części  w sprawie  budżetu  gminy z  zeszłego roku i  jedno Zarządzenie  WG Rzekuń również  w

sprawie zmian w budżecie.  Niezgodność w Zarządzeniu była wynikiem niezgodności podjętych

uchwał. Stan prawny,  momencie podejmowania zarządzeń, one były dobrze opracowane. Kiedy

RIO uchylało kolejne uchwały Rady, prawie wszystkie były uchylane w ubiegłym roku, w związku

z tym z automatu stawały się  one niezgodnymi.  Pan Wójt  wymienia  tylko  to,  czego Rada nie

zapisała. 

Ad. 11

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.

Zwrócił  się do p.  Wójta,  że przedstawił  sprawozdanie z budżetu.  Podpisywałem budżet,  on się

bilansuje. Wójt wylicza inwestycje, które nie będą wykonane. Jak jest nie zapisane to jak p. Wójt

może wykonać. Rada uchwaliła budżet, który się bilansował. Pan miał prawo dać projekt, a Rada

miała prawo przegłosować.  Pan wymienia, że kwiatków nie będzie, wody nie będzie, czy jakaś



rura pękła, czy będzie zmieniane ciśnienie, żeby cały Dzbenin miał wodę? Przyjdzie suche lato i

Dzbenin nie będzie miał wody. Źle zostało przygotowana uchwała i procedura uchwalenia Studium,

wydaliśmy ok. 250 tys. zł,  trwało to 5, 6 lat i  poszło w błoto. O tym się nie mówi. Wojewoda

wszczął postępowanie o unieważnienie. Nie jest napisane, że w części. Sam pan wie, ze mięliśmy

czas  do  końca  roku  ze  względu  na  odłączenie  Leśniewa.  Pieniążki  poszły,  jakieś  250  tys.  od

początku został źle przeprowadzony plan, jeżeli Wojewoda coś zobaczył. Za to odpowiedzialny jest

Urząd, my na sesji dopinaliśmy tylko to, aby było dobrze, żeby nie negować wniosków, żeby nie

było punktu zaczepienia, pomimo wszystko było źle przygotowane, źle procedowane – w mojej

ocenie, jeżeli nie zostało to zatwierdzone. 

Następnie, wolne wnioski i informacje. 

Ad. 12 i 13

Interpelacje,  zapytania  Państwa  Radnych  i  Sołtysów.  Odpowiedzi  na  interpelacje,  zapytania

Państwa Radnych i Sołtysów.

Zbigniew Wilkowski- radny- odniósł się do słów p. Wójta i oskarżeń, które padły na poprzedniej

sesji w sprawie niedostarczenia materiałów. To ja zarzucałem, że materiały nie zostały doręczone.

Odnośnie tej techniki, nie tylko ja się pogubiłem. Pytałem kolegów czy otrzymali, wszyscy radni

powiedzieli  że  nie  widzieli  tych  materiałów,  nie  zapoznali  się  z  nimi.  Wczoraj  na  komisji

wyjaśniałem to z p. Emilią. Materiały były wrzucone w sposób inny jak zawsze, były w Dysku

Google. Po włączeniu nic nie informowało o tym, że są jakieś materiały dostępne. Wychodzi na to,

ze włączając tablet radny musi przejrzeć wszystkie skrzynki i szukać po dyskach, bo może gdzieś

schowane  są  dokumenty.  Powinno  być  zasygnalizowane  otrzymanie  nowych  informacji.  Nic

takiego nie było. Wczoraj pytałem czy można podświetlić tę informację o materiałach, pani Emilia

powiedziała  ze nie  ma takiej  możliwości  i  będzie  wysyłała  do radnych sms-a z  informacją,  że

materiały są. 

Pan Wójt zapytał czy było?

Pan  Zbigniew  Wilkowski-  odpowiedział,  że  było,  tylko  ukryte.  Próbuje  tylko  wyjaśnić  jak  to

wyglądało.  Ciężko  powiedzieć,  że  zarzucam bezpodstawnie,  gdybym  tylko  ja  się  pogubił,  ale

wszyscy radni się pogubili. 

Pan Piotr  Suchta-radny-  zapytał  o  realizację wniosku sprzed 3 tygodni,  w sprawie pomocy dla

rodziny z Laskowca. Na sesji budżetowej została uchwalona kwota 30 tys. zł. W związku z tym,



jakie kroki zostały podjęte?

Pan Stanisław Dmochowski- radny- zapytał o drogi Kamianka- Borawe, Kamianka-Czarnowiec,

Rada uchwaliła wnioski złożone przez p. Wójta, dlaczego nie będzie budowane?

Pani Bogumiła Dzwonkowska- radna- pytanie skierowane do Przewodniczącego, na jakim etapie

jest wniosek, który podpisało 70 mieszkańców Czarnowca, Tobolic złożony w grudniu, w sprawie

uwzględnienia w budżecie drogi, która jest przedłużeniem ul. Dzikiej Róży i w kierunku Kolejowej

i Żeromskiego. Co prawda nie byłam na ostatniej sesji, ale nie uzyskałam informacji. Chciałabym

wiedzieć co z tym wnioskiem. 

Pan Przewodniczący Rady- udzielił odpowiedzi na pytanie p. radnej, zgodnie ze Statutem zapytania

kierowane są nie do radnych. Wolne wnioski, zapytania, kierowane są wyłącznie do p. Wójta. 

Pan  Kazimierz  Jastrzębski-  radny-  pytanie  skierowane  do  p.  radnego  Podolaka  w  kwestii

odpowiedzi na skargę mieszkańców wsi Kamianka złożoną w 2016 roku. Minęło 1,5 roku był czas

na  rozpatrzenie  tego.  Chce  wiedzieć  czy  skarga  ta  była  rozpatrywana,  czy  nie  była.  Prosta

odpowiedź  mi  się  należy.  Drugie  pytanie  również  do  p.  Podolaka-  zaproszenie  na  kurs

komputerowy, bezpłatne porady prawne- uśmiałem się troszeczkę do bólu, wymienione 376 porad

dla mieszkańców gminy. Chciałem zapytać czy były one dokumentowane, bo ja tez mogę udzielać

sąsiadowi porady żeby coś zrobił, to nie jest porada. Można też napisać 875 i też byłoby dobrze,

skoro nie jest to dokumentowane. Najbardziej zdziwiła mnie sama końcówka, Rada Gminy Rzekuń

ul. Kościuszki 33. ja pytam czy Rada podejmowała jakąś uchwałę, stanowisko, że p. radny Podolak

będzie udzielał porad prawnych w imieniu Rady- tak zrozumiałem z tego pisemka. 

Pan Przewodniczący Rady- przytoczył  § 36 Statutu Gminy- Interpelacje i Zapytania kierowane są

do wójta. Odpowiedzi udziela Wójt, bądź upoważniony pracownik. W statucie nie ma napisane, że

odpowiedzi na Interpelacji udziela Przewodniczący Rady, radny. Radni pracują na komisjach. Nie

przeczę, że radni nie mogą pytać. 

Pan Kazimierz Jastrzębski- radny- pytanie złoże w wolnych wnioskach. 

Pan Przewodniczący Rady- składam interpelacje, p. Wójt chętnie korzysta ze statutu, że pytanie nie

wyczerpuje postanowień Statutu. Interpelacje bądź zapytania proszę kierować do Wójta. Prosiłbym,

aby Wójt odpowiedział na zapytania złożone przez p. Dmochowskiego i p. Suchtę.



Pan Wójt- od ostatniej sesji minęło niewiele czasu, nic się nie zmieniło w tej kwestii. Sprawa jest

wciąż aktualna. Odnośnie drugiego pytania- w tej chwili czekamy jakie działania podejmie RIO.

Jeżeli będą możliwości realizowania poszczególnych zadań, to będziemy je realizować. To zadanie

powinno być zrealizowane w zeszłym roku, ale nie było możliwości ponieważ budżet przez 8 m-cy

był  w  nadzorze.  Gdyby  Rada  nie  utrudniała,  to  byłoby  po  postępowaniach  przetargowych  na

większość dróg.  Nie posiadaliśmy obowiązującej  Prognozy Wieloletniej,  a  bez  niej  nie  było  to

możliwe.  Wielu  inwestycji  na  ten  rok  nie  uda  się  zrealizować,  ponieważ  nie  są  zapisane  w

Prognozie  Wieloletniej.  Prognoza  nie  obejmuje  upoważnień  do  odpowiedniego  wykonywania

zadań. Podobna sytuacja w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych. Nie chciałbym, aby ktoś

mi tu nad głową wymachiwał ręką, ponieważ czuję się zastraszony. Proszę doprowadzić do tego,

aby sytuacje takie nie miały miejsca. Proponował pan wcześniej wzywać policję, trzeba było to

zrobić, kiedy ja byłem bezpośrednio zagrożony. 

Pan  Przewodniczący Rady-  może  podejmiemy uchwałę  o  tym,  żeby BOR skierować  do  pana

ochrony, taka osobistość jest z pana. 

Pan Stanisław Dmochowski-radny- powiedział, ze nie rozumie odpowiedzi udzielonej przez Wójta.

W zeszłym roku było przeznaczone 30 tys. na projekty, a w budżecie na ten rok dopisał 50 tys. i

Rada  to  przegłosowała.  Pan  wójt  teraz  twierdzi,  ze  nie  będzie  realizowane.  Pieniądze  zostały

zabezpieczone na pana wniosek. 

Pan Piotr Suchta- radny- odnosi się do wypowiedzi p. Wójta. Pierwsze sygnały, gdzie głosowaliśmy

wniosek  był  to  koniec  listopada.  Minął  grudzień,  przeznaczyliśmy  pieniążki  na  2018.  minął

grudzień, a pan Wójt mówi, ze minęło 3 tygodnie. W kwietniu pan powie, ze teraz nie potrzeba bo

zima minęła. Dla mnie nie są to satysfakcjonujące odpowiedzi. Jednej pani z Laskowca jak pan

chciał  pomóc,  to zrobił  to szybko- z  dnia na dzień straciła  pracę.  Tak samo tym mieszkańcom

należy pomóc, z dnia na dzień. Dziś sesja, juto wysłać pracownika, pojutrze przeznaczyć pieniążki i

zrobić, pomóc. I niech pan Wójt się nie boi, podszedłem żeby pan pokazał gdzie te projekty są,

skoro jest pan tak obeznany w tej elektronice. 

Pan Jerzy Konopka- radny- zapytał o fundusz sołecki dla msc. Teodorowo, został całkowicie zdjęty.

Zapytania kierowane są do p. Wójta. 



Pan Wójt- myślę, że Minister Finansów klubu będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czyli p.

Suchta. 

Pan  Piotr  Suchta-  radny-  powiedział  do  p.  wójta,  ze  nie  życzy sobie  takich  głupich  dyskusji.

Zajmuje pan pierwsze stanowisko w gminie, a zachowanie ma poniżej przeciętnego. A ja   ie jestem

wójtem, tylko radnym. Jest pan Wójtem i powinien się pan zachowywać jak na wójta przystało. A

pan zachowuje się gorzej, niż moje 5-letnie dziecko. 

Ad . 14

 Wolne wnioski informacje. 

Pan Bartosz Podolak- radny- w kwestii zapytania p. Jastrzębskiego. Jak pan radny nauczy się pisać

pisma w sposób poprawny, to na nie panu odpisze. Jak otrzymuje odpowiedzi na Interpelacje i

zarzuca się mi, ze one są niezgodne z przepisami, to pomyślałem sobie, że jak będę miał poprawne

pismo to na nie z chęcią odpowiem. Proszę złożyć w odpowiednim trybie. Jeżeli chodzi o samą

ulotkę, dziękuję że pan poruszył ten temat. Kurs komputerowy jest ostatnim elementem, 3 lata temu

jak rozmawiałem z mieszkańcami to informowałem, ze postaram się zorganizować taki kurs. To jest

ostatni element, z które chciałbym się w tej kadencji wywiązać. Postaram się go zorganizować na

tyle, na ile jest to możliwe. Zainteresowanie jest spore, myślę, ze mi się to uda. Jeżeli chodzi o

ilości porad prawnych, to monitoruje to sobie, jeżeli chciałby pan, tych porad udzielam 7 albo 8 lat.

Nie tylko ta kadencja, może dla pana radnego ta cyfra jest duża. Każda porada prawna, która jest,

jest  przeze  mnie  zarejestrowana  na  zasadzie  takiej,  że  ja  ją  odbyłem.  To  są  porady,  których

udzielałem bezpłatnie w Caritasie, dzięki życzliwości proboszcza Mrowcy, który udostępnił mi ten

lokal. To są również porady, których udzielam telefonicznie. Te ilości wykazane są wiarygodne. W

kwestii stopki, nie jestem od tego, aby kogoś pouczać, proszę zapoznać się z pismem. 

Pan Kazimierz Jastrzębski- radny- nie dyskutuje z faktem ilu pan porad udzielił, napisane jest że

prze ostatnie  4 lata.  Interesuje  mnie końcówka,  Rada Gminy Rzekuń,  ul.  Kościuszki  33.  Rada

powinna o tym wiedzieć. Odnośnie prośby o udostępnienie, napisałem jedno zdanie na kolanie,

pytałem wtedy czy wystarczy, odpowiedział pan że tak. Pytania były kierowane od maja zeszłego

roku.  Do  Przewodniczącego  Rady,  ie  jest  w  jego  kompetencji.  Jest  to  kompetencją  komisji

rewizyjnej. Muszę użyć języka prawniczego, pytanie ustne już nie wystarczy. Wiem, ze komisja ta

nie odbyła się, a wszyscy wszystkich chcą pouczać,  jak to trzeba żyć zgodnie z prawem, tylko

należy zacząć od siebie. 



Pan Bartosz Podolak-radny- nie będę się odnosił. 

Ad.15

Zamknięcie sesji.

O godz. 17:52 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Edward Gryczka- wobec wyczerpania

porządku obrad- zamknął obrady XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń. 

Dokładny przebieg obrad został zarejestrowany na nośniku treści audiowizualnej.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Protokół sporządziły:

Emilia Bloch

Anna Malinowska
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