
Protokół nr XLV/2018 

obrad XLV zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 28 lutego 2018 roku

( od godz. 15:35 do godz. 16:53 )

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 12 radnych ( zgodnie z listą obecności). Pan Przewodniczący obrad

powitał  gości:  Państwa  Radnych,  Państwa  Sołtysów,  panią  Skarbnik-  Monikę  Michalską,

pracowników  Urzędu,  Kierowników  jednostek  organizacyjnych  Gminy,  Panią  Agatę  Rybicką-

Kierownika USC obecnych mieszkańców oraz media. 

Pan Przewodniczący- zapytał czy są uwagi do porządku obrad? 

Pan B. Podolak- radny- zgłosił projekt uchwały do porządku obrad:  w sprawie zarządzania poboru

podatków w drodze  inkasa,  wyznaczenia  inkasentów i  określenia  wysokości  wynagrodzenia  za

inkaso na terenie gminy Rzekuń. Projekt wraz z został odczytany przez radnego B. Podolaka.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, jako

punktu  8.  w głosowaniu  jawnym 8 głosami  „za”  wprowadzono punkt  8-  rozpatrzenie  projektu

uchwały  w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów i

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po naniesionych zamianach, który obejmował:

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

2) Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Rzekuń Nr XLII/2017 i Nr XLIII/2018;

3) rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z

wychowania  przedszkolnego  uczniów  objętych  wychowaniem  przedszkolnym  do  końca

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym
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wymiar  zajęć bezpłatnego nauczania,  wychowania i  opieki,  w publicznym przedszkolu i

oddziale  przedszkolnym  w  publicznej  szkole  podstawowej,  publicznej  innej  formie

wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;

4) rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia

odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  i  mieszkaniach  chronionych  mieszkańców

Gminy Rzekuń;

5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin,

Goworki, Laskowiec;

6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki;

7) rozpatrzenie  Sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2017 r., w szkołach prowadzonych przez

Gminę Rzekuń;

8) rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa,

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy

Rzekuń;

9) rozpatrzenie  Sprawozdania  z  realizacji  „Programu  współpracy  Gminy  Rzekuń

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok”;

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.

Głos zabrał p. J. Tyszka- przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przekazał

informacje dla rolników w kwestii przyznawania dopłat.

Na obrady sesji przybyła radna B. Dzwonkowska. Stan Rady wynosił: 13/15

Do punktu 2.

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Rzekuń Nr XLII/2017 i Nr XLIII/2018
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W uwagach do protokołów głos zabrał Pan P. Suchta- powiedział, że wcześniejsze protokoły były

pisane bardziej dokładnie.

Głosowanie  przyjęcia  protokołu  Nr  XLII/2017.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie

przyjęcie  protokołu Nr XLII/2017:

3 -"za",

9 -"przeciw", 

1 - wstrzm. się

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

protokołu Nr XLII/2017 z posiedzenia Rady Gminy Rzekuń odbytego w dniu 27 grudnia 2017 r. 

Głosowanie przyjęcia protokołu Nr XLIII/2018. Pan B. Podolak- radny zapytał czy protokoły nie

powinny  być  głosowane  imiennie,  odpowiedzi  udzieli  Przewodniczący  Rady  mówiąc  iż  tylko

uchwały-  taką  otrzymał  odpowiedź.  Następnie,  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie

przyjęcie  protokołu Nr XLIII/2018:

3 -"za",

9 -"przeciw", 

1 - wstrzm. się

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

protokołu Nr XLIII/2018 z posiedzenia Rady Gminy Rzekuń odbytego w dniu 16 stycznia 2018 r. 

Do punktu 3.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym,  w  którym kończą  6  lat,  w  czasie  przekraczającym wymiar  zajęć  bezpłatnego

nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej

szkole podstawowej,  publicznej  innej  formie wychowania przedszkolnego,  dla  których organem

prowadzącym jest Gmina Rzekuń.

Nie było uwag do projektu uchwały. Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Głosowanie projektu uchwały.  Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie przyjęcie  projektu

uchwały: 
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13 -"za",

0 -"przeciw", 

0 - wstrzm. się

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

Nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości

opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  uczniów  objętych  wychowaniem

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie

przekraczającym  wymiar  zajęć  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki,  w  publicznym

przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie

wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń

Do punktu 4.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rzekuń

Nie było uwag do projektu uchwały. Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Głosowanie projektu uchwały.  Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie przyjęcie  projektu

uchwały: 

13 -"za",

0 -"przeciw", 

0 - wstrzm. się

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

Nr  XLV/278/2018  Rady  Gminy  Rzekuń  z  dnia  28  lutego  2018  r.  w  sprawie  ustalenia

szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  i  mieszkaniach

chronionych mieszkańców Gminy Rzekuń

Do punktu 5.

Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w  miejscowościach:  Dzbenin,

Goworki, Laskowiec

Nie było uwag do projektu uchwały. Nie było chętnych do udziału w dyskusji.
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Głosowanie projektu uchwały.  Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie przyjęcie  projektu

uchwały: 

13 -"za",

0 -"przeciw", 

0 - wstrzm. się

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

Nr XLV/279/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w

miejscowościach: Dzbenin, Goworki, Laskowiec.

Do punktu 6.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki.

W tym punkcie zabrał głos pan P. Suchta- radny- mówiąc, że Rada Gminy podjęła uchwałę w tym

przedmiocie, w sprawie nadania nazwy ulicy. Zaproponował, aby odrzucić te uchwałę i dokonać

niezbędnych ustaleń w tym zakresie.

Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny w sprawie wycofania projektu uchwały z porządku

obrad.

13 -"za",

0 -"przeciw", 

0 - wstrzm. się

Wniosek o wycofanie z porządku obrad został przyjęty. 

Do punktu 7.

Rozpatrzenie  Sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w 2017 r., w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzekuń.

Nie było uwag do Sprawozdania. Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Głosowanie  przyjęcia  sprawozdania.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie

sprawozdania: 

13 -"za",

0 -"przeciw", 
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0 - wstrzm. się

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Do punktu 8.

Rozpatrzenie  projektu  uchwały   w  sprawie  zarządzania  poboru  podatków  w  drodze  inkasa,

wyznaczenia  inkasentów  i  określenia  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso  na  terenie  gminy

Rzekuń.

Nie było uwag do projektu uchwały. Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Głosowanie projektu uchwały.  Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie przyjęcie  projektu

uchwały: 

10 -"za",

0 -"przeciw", 

2 - wstrzm. się

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 10 -"za", 0 -"przeciw", 1 - wstrzm. się –  podjęła Uchwałę

Nr XLV/280/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zarządzania poboru

podatków w drodze  inkasa,  wyznaczenia  inkasentów i  określenia  wysokości  wynagrodzenia  za

inkaso na terenie gminy Rzekuń.

Do punktu 9.

rozpatrzenie  Sprawozdania  z  realizacji  „Programu  współpracy  Gminy  Rzekuń  z  organizacjami

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

publicznego i o wolontariacie za 2017 rok”.

Nie było uwag do Sprawozdania. Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Głosowanie  przyjęcia  sprawozdania.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie

sprawozdania: 

12 -"za",

0 -"przeciw", 

1 - wstrzm. się

Sprawozdanie zostało przyjęte.
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Do punktu 10.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. Z powodu nieobecności pana

Wójta, punkt ten nie był realizowany.

Do punktu 11.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami. Poinformował, że

w okresie między sesjami był w stałym kontakcie z biurem obsługi Rady. Na zaproszenie Dyrekcji

Zakładu karnego w Przytułach Starych brał udział w uroczystości z okazji święta służby więziennej.

Po zakończeniu  uroczystości  odbyło  się  posiedzenie  komitetu  społecznego powołanego w celu

ufundowania sztandaru dla Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Został zaproszony prze pana

posła Arkadiusza Czartoryskiego, w komitecie uczestniczy również pani Anna Baczewska- sołtys

Przytuł  Starych  i  pan  Wójt  oraz  ksiądz  z  parafii  Przytuły  Stare.  Komitet  ma  za  zadanie

zgromadzenie  środków i  zorganizowanie  takiej  uroczystości.  Data  wyznaczona  na  październik.

Poinformował,  że  Komisarz  wyborczy zwrócił  się  do  Wójta  Gminy i  do  Przewodniczącego  o

utworzenie na nowo okręgów wyborczych. Wystosował pismo do p. Wójta w dniu 19 lutego 2018 r.

o  przekazanie  informacji  dotyczących  liczy  mieszkańców zameldowanych  w gminie  Rzekuń  z

podziałem na sołectwa i ulice, gdy takowe występują. Pismo zostało odczytane. Wystąpiłem po to,

aby każdemu radnemu przekazać takie dane.  Nie otrzymał wnioskowanych danych. Podobno u

Komisarza Wyborczego znajduje się projekt uchwały, którego nikt z radnych ( może nie wszyscy),

większość  tej  Rady  tego  nie  widziała.  Projekt  został  przedłożony  bez  żadnych  konsultacji.

Poinformował o wpływie pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 21 lutego

2018  r.  informujące  o  posiedzeniu  Kolegium  RIO  w  dniu  27  lutego  2018  r.  Pismo  zostało

odczytane.  Przedmiotem  badania  będzie  uchwała  Rady  Gminy  Rzekuń  XLIV/276/2018  Rady

Gminy Rzekuń z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń. Chodzi o tę

uchwałę, w której Rada przywróciła fundusz sołecki. Rozstrzygniecie będzie znane po rozprawie.

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie wspólne komisji, w którym uczestniczyłem. Były to

ważniejsze informacje z działalności Przewodniczącego Rady, podziękował za uwagę. 

Do punktu 12.

Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

Pan  B.  Podolak-  radny-  zgłasza  zapytanie  do  p.  wójta.  Zapytał  również  p.  Agatę  Rybicką-

Kierownika  USC czy posiada  upoważnienie  Wójta  do udzielenia  odpowiedzi  na  pytania,  które

padną w tym punkcie. Pani A. Rybicka odpowiedziała, że nie posiada. Radny Podolak kontynuował
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dalej. Powiedział, że kilkukrotnie składał interpelacje i otrzymywał odpowiedzi odmowne od pana

Wójta. Przypomniał, iż kiedyś radni zostali poinformowani, że należy zgłaszać problemy na sesji.

Tak powiedział p. wójt, że interpelacje składa się na sesji. Poprosił o zaprotokołowanie interpelacji:

1. w 2017 i 2018 roku rada Gminy Rzekuń w budżecie zabudżetowała poprawę oświetlenia na

ulicach: Spacerowa i Nadrzeczna w Dzbeninie, droga oznaczona nr geod. 637  w msc. Ławy, ul.

Leśna w msc. Kamianka, trzy lampy w drodze powiatowej w msc. Dzbenin 509/2, zamontowanie

czterech lamp na ul.  wspólnej  i  drodze 530 w msc.  Dzbenin,  droga oznaczona nr  253 w msc.

Korczaki, zamontowanie jednej lampy na skrzyżowaniu ul. Polnej i Agrestowej w msc. Rzekuń,

zamontowanie jednej lampy na skrzyżowaniu ul. Polnej i Porzeczkowej w msc. Rzekuń. W 2017 r.

część tych wniosków została uwzględniona, część oświetlenia została zamontowana, natomiast nie

wszędzie. Szczególnie mieszkańcy tych ulic zwracają się z prośbą i zapytaniem co będzie dalej i

czy oświetlenie to będzie zamontowane. Jeżeli chodzi o lampy na skrzyżowaniach ulic ul. Polnej i

Agrestowej  w  msc.  Rzekuń,   ul.  Polnej  i  Porzeczkowej  w  msc.  Rzekuń,  to  napisał  pismo do

Komendanta  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Ostrołęce  i  uzyskał  odpowiedź,  że  zamontowanie

oświetlenia poprawi bezpieczeństwo szczególnie, jeśli chodzi o najmłodszych. Wobec powyższego

zapytał czy coś w tym kierunku będzie robione. Powiedział, ze kiedyś sugerował, aby przewiesić

część lamp, ponieważ jest to sporym zagrożeniem dla mieszkańców.

2. w formie zapytania, powiedział o grupie Mobilis, przewoźniku, który upada. Stąd pojawia się

pytanie czy gmina  podjęła  jakieś  działania  zmierzające  do tego,  aby zapewnić przewoźnika na

terenie gminy Rzekuń. Powiedział, że gmina Rzekuń jest świetnie skomunikowana pod względem

MZK,  natomiast  w  czerwcu  przestanie  funkcjonować  Mobilis.  Słyszał  o  przewoźniku,  który

wykupuje przystanki autobusowe i który będzie miał możliwość transportu, powiedział że warto

byłoby się nad tym pochylić. Miejscowości takie jak Korczaki, Kamianka, Dzbenin gdzie oferta

MZK jest  uzupełniana ofertą  PKS-ów. Msc.  Borawe nie  jest  skomunikowana siecią  autobusów

MZK, powiedział, ze może w związku z tym pojawić się problem. Tam jest ok. 1000 mieszkańców,

bardzo dużo młodzieży szkolnej, osoby dojeżdżające do pracy. Należy podjąć działania, aby nie

odciąć tych ludzi od świata. Pytanie czy działania były podjęte, czy będą podejmowane. Nie jest

zbyt wcześnie, aby takie działania podejmować.

3. pytanie w sprawie rodziny z Laskowca. Temat ten był podniesiony prze radnego Suchtę. Pan B.

Podolak razem z panem R. Pupkiem udał się do tej rodziny. b. Podolak powiedział, że w dniu 5

lutego złożył podanie do gminy Rzekuń albo do Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia

finansowego. Rodzina ta znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, wygląda to źle. Dzieci są

chore,  powiedział,  ze  wygląda  to  tragicznie.  W związku z  tym padło  pytanie,  na  jakim etapie

procesowania jest  sprawa, jak wygląda możliwość wypłacenia pieniędzy tej  rodzinie, udzielenie

8/14



jakiegoś wsparcia, żeby rodzina mogła skończyć budowę tego domu. Warunki są ciężkie i warto

byłoby tej rodzinie pomóc. Środki finansowe na rok 2018 zostały zabezpieczone.

Pan P. Suchta- radny- powiedział, że miał podobna sytuację, składał interpelacje i zapytania do p.

Wójta,  w  większości  przypadków  odpowiedź  wyglądała  podobnie,  że  interpelacja  nie  spełnia

wymogów formalnych. Złożył zapytanie: proszę o informację ile razy Urząd Gminy w Rzekuniu od

1 stycznia 2011 roku do dnia dzisiejszego zlecał obsługę prawną poza radcą prawnym Urzędu, z

którym zawarta jest umowa zlecenie. Z jakimi podmiotami ta obsługa w wymienionym okresie była

zlecana i w jakim zakresie, ile zapłacona za poszczególne zlecenia.

Pan  B.  Młodzianowski-  radny-  również  składa  zapytanie  do  p.  Wójta:  na  jakim  etapie  jest

termomodernizacja i  wymiana poszycia dachowego w Zabielu.  W 2017 roku zostały przyznane

środki, nie zostało to wydatkowane, zostały one przeniesione na rok następny. Teraz jest luty i nadal

nic się nie dzieje. 

Do punktu 13.

Odpowiedzi  na  interpelacje,  zapytania  Państwa  Radnych  i  Sołtysów.  Nie  ma  pana  Wójta,

odpowiedzi tez nie będzie. 

Do punktu 14.

Wolne wnioski i informacje.

Pan K. Jastrzębski- radny- powiedział, że zabezpieczono w budżecie jakieś środki dla rodziny z

Laskowca co tak naprawdę jest niezgodne z prawem, ponieważ środków publicznych nie można

przeznaczać na prywatne posesje. Na którejś z poprzednich sesji padła propozycja, że jeżeli Wójt

tego nie zrealizuje to zostanie zrobiona zrzutka. Zaproponował, skoro jesteśmy tak dobroduszni,

przeznaczyć jedna swoją dietę miesięczną dla tych ludzi. Będzie to wysokość 10, 12 tys. zł. Będzie

to  wtedy  szanowny  gest  z  naszej  strony,  pokazanie  ludzkiej  twarzy,  jeśli  chcemy  być

wspaniałomyślni. Odniósł się do wiadomości, która otrzymał od Przewodniczącego Rady w dniu 14

lutego, przez pomyłkę „myślę, że miał nakazane, nawet Kubeł się uaktywnił”. Powiedział,że spoza

klubu byłem tylko ja i Janusz tylko, Janusz się uaktywnił a przez kogo miałem nakazane? Poprosił

Przewodniczącego o udzielenie odpowiedzi.
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Przewodniczący Rady powiedział, że były to Walentynki i pomyślał o Kazimierzu. Powiedział, że

były  to  sms,  które  pisał  do  kogoś,  zostało  wysłane  przez  przypadek.  Żadne  obraźliwe

sformułowania nie padły. Wspomniał o sms, w którym informował o posiedzeniu Rady. Kazimierz

wziął w pracy urlop bezpłatny, a posiedzenie zostało przełożone. Powiedział, ze jeżeli Kazimierz

okaże się zaświadczaniem z zakładu pracy, to radni będą skłonni pokryć te stratę. 

Pan K. Jastrzębski powiedział, że jest to dziwne kto komu co nakazywał. Nawiązał do słów p.  P.

Suchty, który powiedział, że jak Wójt tego nie wykona, to zrobimy zrzutkę. Ponawiam propozycje

panowie,  stać  nas  na  to,  zróbmy to,  wtedy  będziemy  naprawdę  dobroduszni,  bo  pomogliśmy

ludziom w naprawdę trudnej sytuacji.

Przewodniczący Rady, powiedział że nasza gmina nie jest gmina żebraczą, choć zabrano nam tyle

ziemi, jeszcze sobie daje radę. Jako samorząd jesteśmy w stanie pomóc mieszkańcom, bez względu

na  to  czy  pan  Wójt  wykona  czy  nie,  to  radni  widzą  taką  potrzebę-  zabezpieczyli  środki,  a

wykonanie  uchwały powierza  się  Wójtowi.  Jeżeli  p.  Wójt  nie  wykona tego do końca  roku,  to

będziemy się nad tym zastanawiali. Pieniądze są zabezpieczone, proszę działać. 

Pan  Z.  Wilkowski-  radny-  odniósł  się  do  słów  radnego  Jastrzębskiego.  Deklaruje  chęć

uczestniczenia  w  składce,  o  ile  ta  zostanie  zorganizowana.  Powiedział  również,  że  kolega

Jastrzębski może stanąć na czele społecznego komitetu, który będzie te składkę zbierał. 

Przewodniczący Rady, powiedział że sytuacja z organizowaniem składek nie wygląda wcale tak

prosto, jeżeli ma to zostać wykonane w majestacie prawa. To nie polega na tym, że się zrzucimy i

pojedziemy, trzeba zarejestrować fundację, dopiero wtedy będzie można to zrobić. Natomiast Urząd

Gminy, może wykonać to bezpośrednio.

Pan K. Jastrzębski powiedział, że według jego wiedzy Urząd Gminy nie może. Każdy z obecnych

na tej sali może powiedzieć, że przecieka mu dach, powie że nie stać go na wymianę dachu. Takie

sytuacje są podbramkowe. Powtórzył, że robiliśmy takie zrzutki. Pomagaliśmy panu w Nowej Wsi i

nic się z tego tytułu nie stało. Nie zakładaliśmy fundacji. Nie znam tych ludzi. Pierwsza propozycja

była p.  Suchty,  w związku z tym ponowił propozycję.  Powiedział,  panowie przeznaczmy jedna

swoją dietę, wtedy będzie odwaga aby spojrzeć prosto w lustro, pomogliśmy w pełnej krasie. 
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Przewodniczący Rady zaapelował o powagę. Powiedział, że gmina nie jest tylko organem, który

pobiera podatki, ale również pomaga ludziom. Są instytucje takie jak opieka społeczna.

Pan  B.  Podolak-  radny-  odniósł  się  do  wypowiedzi  p.  Jastrzębskiego  w  kwestii  przekazania

pieniędzy. Sama Gmina nie ma możliwości przekazania środków finansowych. Z tego co pamiętam

to zabudżetowaliśmy te środki na Ośrodek Pomocy Społecznej. Należy to zweryfikować, bo mogę

się  oczywiście  mylić.  Z  wiedzy  która  posiadam,  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  ma  możliwość

wspierania  ludzi  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej.  Zgodzę  się  z  tym,  że  nie  ma

możliwości przekazania środków na zakup materiałów. Rodzina sama musi zakupić materiały, a

Ośrodek  pomocy  Społecznej  może  zapłacić  za  te  faktury.  Natomiast  nie  może  zapłacić  za

wykonawstwo, to jest po stronie osoby która tę pomoc otrzymuje. Ze swojej strony, jeżeli będzie

taka potrzeba, tak jak radny Wilkowski, z chęcią swoją dietę przeznaczę,  aczkolwiek z tego co

wiem, nawet jak się wszyscy zrzucimy, to i tak będzie za mało tych środków. Nadmieniam, że jako

radni wielokrotnie podejmowaliśmy takie inicjatywy, żeby pomóc rodzinom. Pomagamy rodzinie

na Ławach, co roku przeznaczamy środki finansowe dla rodziny wielodzietnej, żeby jej pomóc.

Jeżeli będzie taka potrzeba, to chętnie dołożę. 

Pan  A.  Gierwatowski-  sołtys  wsi  Laskowiec-  zaproponował  panom  radnym  Jastrzębskiemu  i

Konopce, żeby zobaczyli jak mieszka ta rodzina. Powiedział, że zna całą miejscowość, gminę ale

takich warunków nie widział. Drzwiami wejściowymi wypływa woda. To trwa od czasów pierwszej

kadencji p. Wójta. Obiecywał, radni chodzili i obiecywali. Jeśli rodzina zgłosi to do mediów to

okaże się że wszyscy pomogą, dopiero jak sprawa nabierze rozgłosu.

Pan K. Jastrzębski – radny- powiedział, że nie miał nic złego na myśli. Powiedział że nie zna tej

rodziny i nie widział tego domu. Jego propozycja nie uważam, żeby była śmieszna. Jest poważna.

Podchodzę  do  tego  arcypoważnie.  Tak  jak  powiedział  p.  Podolak,  dla  rodziny  wielodzietnej

zbierano pieniądze, czy zakładano fundację- zapytał. Nie słyszałem o tym. Tam można i tu można,

postąpcie honorowo i będziemy działać. 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie należy wyręczać gminy z jej obowiązków. 

Pan J.  Konopka-  radny-  zapytał  pana  A.  Gierwatowskiego czy rodzina ta  zamieszkuje na  jego

terenie  Teodorowa?  Powiedział,  że  jeżeli  tak,  to  osobiście  zajmie  się  tą  sprawą.  Podkreślił,  że
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wypowiedź K. Jastrzębskiego jest bardzo słuszna, to nie jest dla śmiechu. Jeżeli jest taka potrzeba,

zbierzmy tę jednomiesięczna dietę, przekażmy, a później będziemy zastanawiali się co dalej. 

Przewodniczący Rady, powiedział że środki są zabudżetowane, jeżeli masz taki wpływ to zróbmy

uchwałę intencyjną, żeby p. Wójta zobowiązać, poprosić aby pochylił się nad tym. Nie odwlekać w

czasie. 

Pan P. Suchta- radny- ustosunkował się do słów kolegi Kazimierza mówiąc, że jak najbardziej ma

rację. Podziękował za poparcie, choć nie do końca tak mówiłem. Jest protokół, można sprawdzić.

Wójt twierdził,  że nie możemy zlecić usługi.  Możemy zakupić materiał.  Mówiłem, żeby gmina

zakupiła materiał przez ośrodek, a my jako radni sfinansujemy wykonawcę, ponieważ nie możemy

zlecić usługi. Jeżeli zrzucimy się w wysokości diety, to myślę, że za tę usługę zapłacimy. Gmina

zapłaci za materiał i wszyscy będą zadowoleni. Powiedział, że miał kilka pytań do p. Wójta, lecz p.

Wójt  jest  nieobecny.  Czy  p.  Agata  będzie  mogła  odpowiedzieć,  pewnie  nie.  Zwrócił  się  w

szczególności do sołtysów, w związku z nieroznoszeniem nakazów przez sołtysów, nastąpiła gra

sołtysami.  Nie  dość,  że  mamy  skłócone  środowiska  w  miejscowościach,jesteśmy  skłóceni  w

Radzie. Konflikty widać w szkołach. Dalej próbuje się manipulować faktami, skłócać dalej. Tym

razem p.  wójt  wpadł  na  pomysł  skłócenia  sołtysów z  radnymi.  Jak  poinformowała  ostatnio  p.

Skarbnik nie ma pieniędzy na wypłacenie sołtysom za roznoszenie nakazów. Ostatnio mięliśmy

sesje  14  lutego.  Pytałem czy  brakuje  pieniędzy  na  jakichś  paragrafach,  ponieważ  jesteśmy  w

zmianach  i  możemy  dołożyć.  Pani  Skarbnik  stwierdziła,  że  nie  ma  upoważnienia  p.  Wójta.

Informacja będzie bardzo interesująca dla państwa sołtysów, dnia 20 lutego 2018 r. - Wójt Gminy

Rzekuń wydał  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie  gminy Rzekuń.  W jakich paragrafach

nastąpiły zmiany- podróże krajowe i służbowe w urzędzie Gminy w Rzekuniu, zwiększono o 1.000

zł.  Pan Wójt  nie  miał  na  delegacje,  nie  wiem czy dla  siebie  czy dla  pracowników,  to  potrafił

zwiększyć. Kolejnym przesunięciem -Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zakupu

energii zdejmowane jest 5.000 zł i zwiększa na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 5.000 zł. Nie

wiem dla kogo, stąd pojawia się pytanie dla kogo? Oraz kolejne pytanie,  dlaczego p. Wójt nie

postanowił przenieść i zwiększyć między paragrafami np. z poczty- trzeba zapłacić za rozesłanie

nakazów, a zwiększyć na zapłacenie sołtysom za rozniesienie kopert. Zobaczcie Państwo w jaki

sposób Wójt manipuluje faktami, informacjami które ma. Próbuje nas skłócić. Rozmawialiśmy z

kolegami odnośnie prowizji,  którą Państwo macie,  nie da się  przywrócić tego co było.  My nie

mamy na to wpływu. W tej chwili wszyscy radni podjęli uchwałę, została zwiększona prowizja.
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Myślę, że w jakiś sposób zrekompensuje wam tę stratę, którą ponieśliście w wyniku nieroznoszenia

nakazów.

Pan K. Jastrzębski – radny- powiedział, że teraz słychać, że nie będziemy zbierać. Nie wiem czy to

tak mądrze. Złożył deklarację, ponieważ otrzymuję pół diety, żeby nie było jakiegoś oskarżenia, że

ja rzucam słowa na wiatr, więc dołożę swoja dietę z komisji alkoholowej. 

Pan Z. Wilkowski- radny- dyskusja nie ma sensu. Moim zdaniem, panie Kazimierzu, dobro lubi

ciszę. Nie trzeba o tym mówić, tylko trzeba to zrealizować. Zadeklarowaliśmy, mam nadzieję, że

jako pomysłodawca stanie pan do takiego komitetu i zbierze pan te pieniążki. Kwotę, która uda się

zebrać pomyślimy w jaki sposób przeznaczymy tej rodzinie. Myślę, że wpłynie to w mobilizujący

sposób na Urząd Gminy,  Ośrodek Pomocy Społecznej  i  będzie  to  zaczątkiem, aby zrealizować

wspólnie. Prosiłbym o wyciszenie.

Przewodniczący Rady powiedział,  że  należy dopilnować,  aby zostały wykonane uchwały Rady

Gminy. Mamy dopiero początek roku, trzeba robić wszystko, żeby uchwała ta została wykonana.

Jeżeli zaistnieje potrzeba dofinansować. To ma być wola wszystkich radnych.

Pan B. Podolak- radny- prośba o zakończenie dyskusji w tym temacie. Zwrócił się o przedstawienie

na jakim etapie procesowania znajduje się zapewnienie pomocy rodzinie. 

Pan K. Jastrzębski – radny- odpowiadając koledze Wilkowskiemu, bardzo chętnie złożę składkę,

natomiast nie będę prowadził zbiórki, ponieważ są bardziej szacowni koledzy.

Do punktu 15.

Zakończenie obrad. O godz. 16:53 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Edward Gryczka-

wobec  wyczerpania  porządku  obrad-  zamknął  obrady  XLV  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy

Rzekuń. 

Dokładny przebieg obrad został zarejestrowany na nośniku treści audiowizualnej.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka
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Protokół sporządziła:

Emilia Bloch
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