
Protokół nr XLVI/2018 

obrad XLVI zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 28 marca 2018 roku

( od godz. 14:10 do godz. 17:58 )

Rzekuń, ul. Kościuszki 33

Sala obrad Rady Gminy Rzekuń

Obrady sesji Rady Gminy Rzekuń otworzył o godz. 14:10 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,  pana  Wójta,  Dyrektorów  jednostek

organizacyjnych  Gminy  Rzekuń,  zaproszonych  gości,  w  szczególności  podkomisarza  Piotra

Góralczyka wraz z naczelnikami, który przyjął zaroszenie na dzisiejszą sesję.   

Porządek obrad XLVI zwyczajnej sesji obejmował: 

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze,

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania,

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

4)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  pomocy  finansowej  udzielonej  z  budżetu  Gminy

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

drogownictwa;

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

6)rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy

Rzekuń na lata 2018-2027;

7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok;

8)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”;

9)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca

ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia  górnej  stawki opłaty ponoszonej  przez

właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i

transportu nieczystości ciekłych;



11) przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP z terenu

gminy za rok 2017;

12) przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2017 rok;

13)  przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2017 r.;

14) przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2017 rok;

15) przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2017 rok.

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

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

18) interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;

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

20) wolne wnioski i informacje;

21) zakończenie obrad.

Ad. 1

Pan  Przewodniczący- Państwo  radni  otrzymali  zawiadomienie  o  dzisiejszej  sesji  wraz  z

materiałami. Czy są uwagi do porządku obrad? Wpłynęły do rady trzy projekty uchwał, proponuję,

żeby  wprowadzić  je  do  porządku  obrad.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Studium

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Rzekuń  proponuję

wprowadzić jako punkt 4 do porządku obrad.

Kto z  państwa radnych jest  za tym,  żeby przyjąć  do porządku obrad jako punkt  4  uchwałę  w

sprawie   Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy Rzekuń

proszony jest o podniesienie ręki. 

12 -"za",

0 -"przeciw", 

0 - wstrzm. się

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Rzekuń został przyjęty do porządku obrad jako punkt 4.  

Pan Przewodniczący – Wpłynął również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 

Kto z  państwa radnych jest  za tym,  żeby przyjąć  do porządku obrad jako punkt  5  uchwałę  w

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat proszony

jest o podniesienie ręki. 

12 -"za",



0 -"przeciw", 

0 - wstrzm. się

Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  na  okres

powyżej 3 lat został przyjęty do porządku obrad jako punkt 5.  

Pan  Przewodniczący  – Jeszcze  jeden  projekt  uchwały  w  sprawie nadania  nazw  ulic  w

miejscowości Dzbenin. 

Kto z  państwa radnych jest  za tym,  żeby przyjąć  do porządku obrad jako punkt  6  uchwałę  w

sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin proszony jest o podniesienie ręki. 

12 -"za",

0 -"przeciw", 

0 - wstrzm. się

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin został przyjęty do porządku

obrad jako punkt 6.  

Pan Przewodniczący – Wprowadziliśmy trzy projekty uchwał do porządku obrad. Czy są jeszcze

uwagi  do  porządku  obrad?  Nie  widzę.  Ze  względu  na  to,  że  wczoraj  odbyły  się  komisje,

poszczególne projekty uchwał zostały negatywnie zaopiniowane przez komisje wnoszę o  zdjęcie z

porządku  obrad  rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającego  uchwałę  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej gminy Rzekuń na lata 2018-2027.

Kto z państwa radnych jest za tym, żeby wycofać z porządku obrad projekt uchwały zmieniający

uchwałę  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy  Rzekuń  na  lata  2018-2027  proszony  jest  o

podniesienie ręki. 

8 -"za",

4 -"przeciw", 

0 - wstrzm. się

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Wieloletniej  Prognozy Finansowej gminy Rzekuń na lata

2018-2027 został wycofany z porządku obrad. 

Pan  Przewodniczący  – Proszę  również  o  wycofanie  z  porządku  obrad  rozpatrzenie  projektu

uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  Rzekuń  na  2018  rok.  Ten  projekt  wczoraj  na

komisjach został również negatywnie zaopiniowany. Z uwagi na to, że jest tam, dużo rzeczy, które

powinny wejść  zwracamy się  do pana  Wójta,  żeby w najbliższym czasie  w gronie  wszystkich

radnych przygotował taki projekt uchwały. Ustalamy wcześniej i wprowadzić go do porządku obrad



w ten sposób, żeby był skuteczny, żeby nie było, że mamy budżet w nadzorze bo rada coś źle

zrobiła. To z uwagi na to, że są naprawdę dobre punkty, które trzeba przyjąć, natomiast pewne są do

nie przyjęcia.  

Kto z państwa radnych jest za tym, żeby wycofać z porządku obrad  projekt uchwały  w sprawie

zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok proszony jest o podniesienie ręki. 

9 -"za",

2 -"przeciw", 

1 - wstrzm. się

Projekt  uchwały w  sprawie  zmian  w budżecie  gminy Rzekuń  na  2018 rok  został  wycofany z

porządku obrad. 

Kto z państwa radnych jest za tym, żeby wycofać z porządku obrad  projekt uchwały  w sprawie

wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na

prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu

nieczystości ciekłych  proszony jest o podniesienie ręki. 

8 -"za",

2 -"przeciw", 

2 - wstrzm. się

Projekt  uchwały w sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający się  o

uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych został wycofany z porządku obrad. 

Kto z państwa radnych jest za tym, żeby wycofać z porządku obrad  projekt uchwały w sprawie

określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie

opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  proszony  jest  o

podniesienie ręki. 

8 -"za",

0 -"przeciw", 

4 - wstrzm. się

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  górnej  stawki  opłaty  ponoszonej  przez  właścicieli

nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu

nieczystości ciekłych został wycofany z porządku obrad. 

Pan Przewodniczący – Na moje ręce wpłynęło pismo:

„Ku państwa uwadze i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Rzekuń policjanci wyszli z inicjatywą



profilaktyczną polegającą na wyposażeniu mieszkańców w elementy odblaskowe oraz nadzoru nad

przestrzeganiem podstawowych  zasad  obowiązujących  w  ruchu  drogowym.  Do  udziału  w  niej

zaprosiliśmy pana Wójta  oraz  strażaków z  Ochotniczej  Straży Pożarnej.  Akcja  miała  by objąć

młodzież w wieku od 7 do 15 lat – około 1116 osób oraz seniorów, których w wieku powyżej 60 lat

jest  ponad  1550.  W związku  z  powyższym zwróciliśmy się  z  prośbą  do  pana  Wójta  o  zakup

niezbędnych odblasków, które umożliwią przeprowadzenie działań. Pismem z dnia 21 lutego 2018

r. zostaliśmy poinformowani, iż gmina Rzekuń nie może wesprzeć  finansowo powyższej akcji ze

względu na cofniecie środków finansowych przez radę gminy. W związku z powyższym zwracam

się z prośbą  o zaproszenie przedstawiciela policji na najbliższa sesję rady gminy Rzekuń celem

dokładnego przedstawienia założenia, w celu oraz sposobu przeprowadzenia akcji profilaktycznej.

Nadmieniam,  że  pan Wiesław Frydrych  –  Komendant  Gminny Ochotniczej  Straży Pożarnej  w

Rzekuniu zgłosił chęć i gotowość udziału strażaków w naszych działaniach.”

Pan Przewodniczący  – Dostałem również  pismo  z  Komendy Miejskiej  Policji,  które  dotyczy

wsparcia finansowego w postaci zakupu elementów odblaskowych w ramach akcji zwiększającej

poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Rzekuń:

„Odpowiadając na pismo z dnia 8 lutego 2018 r. z przykrością informuję, iż gmina Rzekuń nie

może wesprzeć finansowo powyższej akcji ponieważ rada gminy Rzekuń zdjęła środki finansowe,

które mogły by być przeznaczone na ten cel.„

My jak  radni  nie  mieliśmy wiedzy o  tej  akcji  dlatego  zaprosiliśmy pana  podkomisarza,  który

przybliżył by nam założenia tej akcji.   

Pan podkomisarz Piotr Góralczyk –  podziękował  w imieniu komendanta  Miejskiej  Policji  w

Ostrołęce pana Krzysztofa Szymańskiego za zaproszenie. Omówił przygotowany materiał,  który

został rozdany radnym oraz sołtysom. Wyjaśnił, że pogorszył się stan bezpieczeństwa na drogach.

Wypadki drogowe cały czas ewoluują, w negatywnym tego słowa znaczeniu, coraz więcej ludzi

ginie na naszych drogach.  Poruszył kwestię finansową – mniej wydawane jest na bezpieczeństwo

niż na wypadki drogowe. Komenda Główna oraz Komenda Wojewódzka wydała pewne zalecenia,

które powinniśmy realizować czyli n.p. aktywna polityka informacyjna, odpowiedni wdrożony plan

zarządzania  prędkością,  lustracja  miejsc  wypadków  śmiertelnych,  współpraca  z  partnerami

zewnętrznymi. Zwróciliśmy się do wszystkich gmin z powiatu ostrołęckiego o wsparcie takiej akcji

przy udziale Ochotniczej Straży Pożarnej.  My jako policjanci zobowiązaliśmy się do przeszkolenia

ochotniczych  straży  pożarnych  czyli  udzielenia  porad  jak  organizować  spotkania  z  dziećmi  i

młodzieżą  na terenie danej gminy, z osobami starszymi, wykorzystywania spotkań ochotniczych

straży  pożarnych  oraz  spotkań  sołeckich  w  celu  przekazywania  podstawowej  wiedzy  o

bezpieczeństwie  w ruchu  drogowym oraz  zasadach  poruszania  się.   To jest  główna przyczyna

zdarzeń z osobami pieszymi albo nie posiadają odblasków albo poruszają się niewłaściwą stroną



drogi. Oprócz przeszkolenia strażacy powinni zostać wyposażeni w odblaski, które będą rozdawać.

Dlatego też zwróciliśmy się do pana Wójta oraz Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej

w Rzekuniu, który wyraził gotowość i chęć uczestniczenia w takiej akcji, pismem z dnia 21 lutego

zostaliśmy poinformowani,  że państwo nie przeznaczyli  na ten cel pieniędzy.  Pozwalamy sobie

zwrócić uwagę, że koszty wypadków, koszty moralne, koszty jaki ponosi państwo, ośrodki pomocy

społecznej czy gminy są znacząco wyższe niż zakup tych 2666 odblasków.     

Pan  Piotr  Suchta  –  radny  – My  jako  radni  nie  mieliśmy  takiej  wiedzy,  nie  zostaliśmy

poinformowani. Nie wiem dlaczego zapadła taka decyzja pana Wójta, że odpisał w ten sposób, że

gmina  Rzekuń  nie  może  wesprzeć  finansowo  powyższej  akcji  gdyż  rada  gminy  zdjęła  środki

finansowe. Nie mogę się z tym zgodzić, nigdy nie mieliśmy przedstawione danych środków na taką

akcję. Mam pytanie do pana Wójta dlaczego tak odpowiedział. Myślę, że tak jak przewodniczący

wspomniał na początku, zdjęliśmy z porządku obrad zmiany w budżecie i że te zmiany do których

musimy się przychylić w przyszłości to prośba taka do pana Wójta, żeby zaplanował takie środki w

określonej wysokości. Myślę, że tu rada jak najbardziej się przychyli. Panie Wójcie nie można w

ten sposób pisać, że radni zdjęli środki bo jest to wprowadzanie w błąd. Rada uchwaliła budżet, na

daną chwilę nie było takiej potrzeby, pan nie przedstawiał, że są potrzebne takie środki.             

Pan Wójt –  Na początek chciałbym powiedzieć, że nie do końca wszystko mi się tu zgadza. Po

pierwsze do państwa z Policji.  Jest  taki zwyczaj,  że pisma adresowane do urzędu wpływają na

sekretariat. Z tego co widzę pismo do przewodniczącego nie wpłynęło na sekretariat. Druga rzecz

do pana przewodniczącego komisji.  Nie jest tak,  że wszystkie środki w budżecie są oznaczone

palcem. Jest taki zapis w budżecie – promocja gminy i tylko z tych środków mógłbym dokonać

zakupu. Natomiast panowie radni zdjęliście z budżetu wszystkie te środki z promocji. W związku z

powyższym  nie  mogłem  dokonać  takich  zakupów  i  odpowiedziałem  zgodnie  z  obowiązującą

uchwała budżetową. Dzisiaj punkt zmiany w budżecie został wycofany i tam te środki też były

zapisane. 

Pan Przewodniczący – Pan Wójt niby nam tu wyjaśnił  ale nie wyjaśnił,  bo to  nie  można tak

powiedzieć jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Żadnego pisma do komisji budżetu, ani

wniosku  nie  było,  że  za  mało  jest  pieniążków  na  ten  cel.  Promocja  jest  pojęciem  ogólnym,

bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie ma nic ważniejszego. Myślę, że gdyby był taka sugestia,

wiedzy rada takiej nie miała.   

Pan przewodniczący podziękował panu podkomisarzowi za wizytę. Następnie odczytał porządek

obrad po naniesionych poprawkach. 



Porządek obrad po naniesionych poprawkach wyglądał następująco:

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze,

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania,

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

4)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń;

5)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę

nieruchomości na okres powyżej 3 lat;

6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin;

7)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  pomocy  finansowej  udzielonej  z  budżetu  Gminy

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

drogownictwa;

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

9)  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”;

10) przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP z terenu

gminy za rok 2017;

11) przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2017 rok;

12)  przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2017 r.;

13) przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2017 rok;

14) przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2017 rok.

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

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

17) interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;

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

19) wolne wnioski i informacje;

20) zakończenie obrad.

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

odczytany  porządek obrad po naniesionych zmianach. 



Ad. 2

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad

t.j. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia

ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  Czy są

uwagi do projektu uchwały? Ja mam uwagę. Chciałbym wiedzieć na jakiej podstawie została ta

uchwała  przygotowana.  Na  jakiej  podstawie  czyli   jakich  danych,  z  jakiego  okresu.  Czy

wnioskodawca jest nam w stanie odpowiedzieć?    

Pan Wójt – Uchwała została przygotowana zgodnie z obowiązującym prawem. Zyskała akceptację

Komisarza Wyborczego, co ma stosowną adnotację na projekcie uchwały. Gdyby uchwała została

przygotowana  na danych, które nie byłyby zgodne z obowiązującym prawem, zapewne by takiej

akceptacji nie zyskała. 

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – Nie bez powodu pytam. Przypominają sobie Państwo

wielokrotnie na tej sali mówiłem i w dniu 19 lutego zwróciłem się z następującym pismem do pana

Wójta:

„Zwracam się z prośbą o udostępnienie danych dotyczących liczby mieszkańców zameldowanych

w  gminie  Rzekuń,  z  zachowaniem  podziału  na  sołectwa  oraz  wskazaniem  liczby  osób

zameldowanych pod danym adresem przypisanym do konkretnej ulicy, w przypadku gdy takowe

występują. Dane mają dotyczyć ostatniego kwartału 2017 r. Powyższe informacje są niezbędne przy

podziale gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy podejmując uchwałę dotyczącą nowych okręgów

wyborczych  musi  mieć  stosowną  wiedzę  w  tym  temacie.  Z  uwagi  na  terminy  określone  w

Zarządzeniu przez komisarza wyborczego, proszę o przekazanie powyższych danych bez względnej

zwłoki”. 

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – Dostałem pismo 21 marca prawdopodobnie dobrze

wyliczone i dostaje odpowiedź: 

„Zawiadamiam,  że  sprawa  „udostępnienia  danych  dotyczących  liczby  mieszkańców

zameldowanych w gminie Rzekuń, z zachowaniem podziału na sołectwa oraz wskazaniem liczby

osób zameldowanych  pod danym adresem przypisanym do konkretnej  ulicy,  w przypadku gdy

takowe  występują.  Dane  mają  dotyczyć  ostatniego  kwartału  2017  r.(…)”,  jest  szczególnie

skomplikowana  i  ostanie  załatwiona  nie  później  niż  w  ciągu  2  miesięcy  od  dnia  wszczęcia

postępowania, czyli do dnia 20 kwietnia 2018 r.”

 



Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – To jeżeli pan Wójt nie miał tych danych to na jakiej

podstawie opracował, a jeżeli było to co przeszkadzało takowe dane udostępnić radnym? Radni

powinni  mieć  wiedzę  na  ten  temat.  Takie  same  dane  pan  używa  przy  tworzeniu  okręgów

wyborczych, których tych danych odmawia, wykorzystując procedury administracyjne odwlekając

to w czasie. To są uwagi do  uchwały, teraz otwieram dyskusję.

Pan Zbigniew Wilkowski – radny –  Ja wczoraj na komisjach mówiłem, że moim zdaniem ten

projekt uchwały nie powinien być procedowany w ten sposób. My z Przewodniczącym ustaliliśmy,

że Przewodniczący wystąpi do pana Wójta o udostępnienie tych danych, żeby radni mogli pochylić

się  nad  tym,  zapoznać  się   z  tymi  danymi,  jakieś  sugestie  swoje  Wójtowi  zasugerować.

Zorganizować  spotkanie  wszystkich  radnych  z  panem  Wójtem,  żeby  dokonać  podziału  tych

okręgów, żeby zrobić to wspólnie, niestety nie było nam to dane. Dziś na sesję dostajemy gotowy

projekt uchwały co prawda zaopiniowany przez pana komisarza wyborczego i pan Wójt mówi ja

swojego obowiązku dopełniłem, ja wam dałem projekt, nie wiem co wy teraz z tym zrobicie, albo

to przyjmiecie albo nie. Nie w ten sposób powinno to wyglądać, jest to kolejny raz kiedy pan Wójt

stawia radę pod ścianą. Nie tak wygląda dyskusja. Wójt zwraca się do radnych w wiadomości, którą

wysłał żeby radni nanosili swoje sugestie odnośnie okręgów. Jak można nanosić jakieś sugestie,

jeżeli nie ma się materiałów. To jest  jedna sprawa, druga sprawa wydaje mi się, że działalność

urzędu gminy nie jest jakaś tajna, jest jawna. Dostęp do tych danych radny, każdy mieszkaniec

powinien mieć i pan Wójt powinien to udostępnić, a tutaj robi się jakieś tajemnice. Nie wie komu,

czemu to ma służyć.   

Pan Wójt – Wójt ma obowiązek przygotować projekt uchwały zgodnie z obowiązującym prawem

i  zostało  to  wykonane.  Nie  jest  warunkowane  przepisami  prawa  na  tym  etapie  żadne  inne

procedury. Pomimo to, że nie są on warunkowane wysłałem do państwa informacje z prośbą o to,

żeby można było wnieść jakieś sugestie co do podziału. Na etapie przygotowywania oczywiście

wtedy kiedy były by one zgodne z obowiązującym prawem, mogłyby być uwzględnione. Natomiast

takich sugestii można powiedzieć nie było, bo nikt do mnie w tym wyznaczonym okresie się nie

zgłosił, żeby na ten temat porozmawiać ani nie zgłosiła się indywidualna osoba ani grupa radnych.

W związku z powyższym wykonałem swój obowiązek. Ja wiem, że radni mają dość dużą wiedzę

i  również  szereg  danych,  natomiast  z  żądanych  informacji  było  napisane  jeszcze:  liczba  osób

zameldowanych pod poszczególnymi adresami. Tutaj jest ogromna wątpliwość czy możemy coś

takiego  udostępnić,  ponieważ  istnieje  coś  takiego  jak  ochrona  danych  osobowych.  W związku

z  powyższym  nie  mogliśmy  na  tym  etapie  udostępnić  tych  danych.  Ja  wiem,  ja  będę  to

przypominał.  Radny może  mówić  wszystko bo za  nic  nie  odpowiada.  Wójt  dając  jakieś  dane,



podpisuje się pod tym i za to ponosi odpowiedzialność. Jak ustalimy czy zakres żądanych danych

nie  narusza  zakresu  ochrony danych osobowych będziemy mogli  dać  taką,  w tym zakresie,  w

którym to będzie konieczne odpowiedź.  

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka –  Od kiedy liczba mieszkańców to są dane osobowe?

Dane osobowe to są imię, nazwisko, data urodzenia. Panie Wójcie pan chyba sam nie wierzy w to

co mówi. 

Pan Piotr Suchta – radny – Odniosę się do słów pana Wójta bo pan Wójt mówi, że nikt się z

panem  Wójtem  nie  konsultował.   Panie  Wójcie  po  raz  kolejny  wprowadza  pan  w  błąd  bo  z

Przewodniczącym rady spotkaliśmy się tu na tej sali, był wtedy pan. Było to spotkanie odnośnie

kanalizacji  w Dzbeninie. Sugerowaliśmy panu także nie mówi pan, że nikt nie był i nikt panu

żadnych  sugestii  nie  dawał.  Sugestie  były.  Ja  proponowałem,  żeby  Dzbenin  podzielić  na  dwa

mandaty, w projekcie pan tego nie zrobił.  Dlaczego nie udostępnił pan panu przewodniczącemu

takiej informacji, jeżeli pan takie informacje posiadał? 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – wysłuchaliśmy odpowiedzi  pana Wójta,  który mówił,  że

Przewodniczący  gdyby  nawet  mógł  zwrócić  się  o  udostępnienie  informacji  odnośnie  danych

osobowych. Jeżeli Przewodniczący zawarł takie sformułowanie, wydaje mi się że nie zrobił tego w

jakimś  złym celu,  żeby te  dane  w jakiś  sposób  wykorzystać.  Można  było  skontaktować  się  z

Przewodniczącym, wyjaśnić i  te dane udostępnić.  Zabrakło dobrej  woli  do współpracy,  żeby te

okręgi podzielić wspólnie.

Pan Wójt- nie widziałem zainteresowania na etapie przygotowywania, żeby nad tym dyskutować.

Podobnie  jak  wczoraj  na  komisjach  nie  widziałem  zainteresowania,  żeby  dyskutować  nad

budżetem.  Na  sesji,  podczas  rozgardiaszu  radny Suchta  z  panem Gryczką  w luźnej  rozmowie

zasugerowali mi, żeby Drwęcz połączyć z Laskowcem, co jest niezgodne z prawem i nie mogłem

tego uwzględnić. I żeby Teodorowo nie było z Laskowcem i to poniekąd uwzględniłem. Teodorowo

nie jest z Laskowcem i to jest zgodne z prawem. 

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – jak wygląda reprezentatywność, która pan proponuje, 

mieszkańców i  jest  1  okręg wyborczy,  a  Ławy i  Goworki  1032,  to  jest  2,5 raza  tyle  co jedna

miejscowość. Pod kogo to się robi i po co. Miejscowość Borawe 970 mieszkańców i też jeden

mandat. Jest zrobiony taki mały okr, że to razi. Drugi mały Kamianka Korczaki 421. Susk Nowy

Susk Stary 564. Zabiele Nowa Wieś Wschodnia 587. Dzbenin 961, Borawe 971, Gowoki Ławy

1032. to mamy prawie 2700 mieszkańców i trzy mandaty. To jest taka reprezentatywność, ja wiem



że jest taka ustawa. W ustawie są widełki od do. To się zgadza, natomiast równie dobrze można

było  podzielić  tak  jak  kolega  Suchta  zaproponował,  Ławy  czy  Dzebnin  na  2  mandaty.  Bez

problemu. Jak ja jako radny mogę zaakceptować taki podział? Pewne będziemy poniekąd zmuszeni,

bo są przepisy które na to wskazują. Ale nie może być takiego rażącego, że będzie miał 402, rzutem

na taśmę.

Pan Wójt- największy okręg Ławy i Goworki. Moja propozycja dla Komisarza Wyborczego była

bez  Gowork,  same  Ławy  940  mieszkańców.  My  mieliśmy  uzgodnić  to  z  Komisarzem,  po

dyskusjach było jasne że komisarz nie  zaakceptuje  nam odłączenia Gowork od Ław, ponieważ

mieści się to jeszcze w wyznacznikach liczbowych, w tej  reprezentatywności.  Następny przepis

mówi,  że  okręgi  są  stałe.  W  takiej  gminie  jak  nasza,  dynamika  rozwoju  w  poszczególnych

miejscowościach jest różna. Sugestia Komisarza była taka, że to co się mieści w widełkach nie

należy tego zmieniać ze względu na to,  że okręgi wyborcze mają być stałe. Po konsultacjach i

uzgodnieniach poswatał okręg Goworki i Ławy, ponieważ mieszczą one się w widełkach. Zgadzam

się z tym, ze reprezentatywność jest różna. Wskaźnik jest taki od 0,49 do 1,50 i wszystkie one się w

tym mieszczą. Mamy trzy małe okręgi, takie ponad 400 mieszkańców. I mamy trzy duże okręgi:

Borawe, Ławy Goworki i Dzbenin. Komisarz powiedział, ze logicznie byłoby Goworki odłączyć,

ale ze względu na przepis który obowiązuje.  Tak będzie dobrze na pewno, a jak odłączymy to

niekoniecznie.  Jeżeli  chodzi  o  okręgi  wyborcze,  jest  to  bardzo  sformalizowane.  Obwarowań

prawnych jest tak dużo, żeby je wszystkie uwzględnić, trzeba było zaproponować takie rozwiązanie

jakie zaproponowano. 

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – były wydawane opinie komisji do tego projektu, a nie zostały

odczytane. 

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka  –  podziękował  za  przypomnienie.  Poprosił

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii Komisji.

 Pan Bartosz Podolak – radny – „Członkowie  Komisji  na  posiedzeniu  w dniu  27.03.2018 r.

zapoznali  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  podziału  gminy Rzekuń  na  okręgi  wyborcze,

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Wydali negatywna opinię, gdyż projekt uchwały nie był konsultowany z radnymi oraz członkowie

komisji  nie  posiadali  niezbędnych  materiałów.  Członkowie  Komisji  wyrażają  wolę,  aby

miejscowość Rzekuń została podzielona na 4 okręgi jednomandatowe”.



Pan  Zbigniew  Wilkowski  –  radny  –  Przewodniczący  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i  Ochrony Środowiska- „Członkowie Komisji  na posiedzeniu w dniu 27.03.2018 r.

zapoznali  się  z  projektem  uchwały  w sprawie   podziału  gminy Rzekuń  na  okręgi  wyborcze,

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Wydali  negatywna  opinię.  Wyniki  głosowania:  "za"-  1  członków,  "przeciw"-  3  członków,

"wstrzymało się"- 0 członków”

Pan Piotr Suchta- radny- Przewodniczący komisji Budżetu i Oświaty- „Członkowie Komisji na

posiedzeniu w dniu 27.03.2018 r. zapoznali się z projektem  uchwały w sprawie  podziału gminy

Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w

każdym okręgu wyborczym. Wydali negatywna opinię” .

Pan Bartosz Podolak – radny – Chciałem się odnieść do samego podziału, jest to dosyć ważne dla

naszych mieszkańców, dla  radnych,  dla  pan Wójta  również.  Ubolewam nad tym panie Wójcie,

ponieważ  podczas  posiedzenia   ostatniej  komisji,  kiedy pan  Wójt  wysyłał  projekt  do  PKW ja

zwróciłem się z prośbą, żeby został on przedstawiony radnym  i żebyśmy mogli się z nim zapoznać.

Prosiłem też o to, żebyśmy razem ustalili te okręgi do głosowania jednak nie znalazło to akceptacji,

państwo wysłaliście do PKW. Owszem takie przepisu nie ma, który mówiłby, że trzeba niemniej

jednak  ja  uważam,  że  dobrym zwyczajem byłoby skonsultowanie  z  radnymi  tych  okręgów do

głosowania. Ten podział na okręgi wyborcze, który pan zaproponował, przynajmniej jeżeli chodzi o

mnie jako radnego reprezentującego msc. Rzekuń jest nie do zaakceptowania.  Rzekuń jako msc,

wiodąca  zawsze  miała  okręgi  czteromandatowe,  fakt,  że  było  to  połączone  z  Czarnowcem.

Niemniej  jednak od wielu lat  mieszkańcy są przyzwyczajeni  do tego, ze nasza msc.  ma cztery

mandaty.  Pan zmniejszył  liczbę mandatów do trzech,  ja się  z  tym nie mogę zgodzić.  Prosiłem

jeszcze o to,  żebyśmy może się spotkali,  porozmawiali  nie  było takiej  woli.  W związku z tym

pozwoliłem  sobie  również  przygotować  taki  projekt  uchwały,  wystąpić  do  komisarza,  do

Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą o zaakceptowanie i zaopiniowanie mojego projektu. W

chwili obecnej chciałem zgłosić wniosek formalny żebyśmy głosując tą uchwałę,    przegłosowali

samą  uchwałę  pana  Wójta,  która  jest  pozytywnie  zaopiniowana,   natomiast  chciałbym

przedstawić   załącznik do uchwały łącznie z opinią, która również została zaopiniowana przez

komisarza wyborczego.   Chciałbym żebyśmy wyrzucili z porządku obrad załącznik pana Wójta i

uzasadnienie,  natomiast  żebyśmy  przegłosowali  uchwałę,  którą  przygotował  pan  Wójt  z

załącznikiem, który ja przygotowałem oraz wydanym uzasadnieniem, które za chwilę odczytam.

Pochylając  się  nad  tą  uchwałą  konsultowałem  wszystko  z  Komisarzem,  mam  tutaj  pieczątkę



sporządzono poprawnie. Dyrektor Delegatury- Alfred Szponarski. Projekt uchwały się nie zmienia

w związku z czym pozwolę sobie odczytać załącznik do uchwały  nr ….. Rady Gminy Rzekuń z

dnia … marca 2018 r.  - podział gminy Rzekuń na okręgi wyborcze. 

Radny Bartosz Podolak odczytał Załącznik, który przygotował. 

Pan Bartosz Podolak – radny – nie  otrzymał  danych z  Urzędu,  w związku z  czym poprosił

Państwową Komisje  Wyborczą o udostępnienie takich danych i  PKW mi te  dane ilościowe mi

udostępniła.  Odczytał  to,  co  znalazło  się  w  tabeli.  Nr  okręgu,  granice,  liczba  mieszkańców,

wskaźnik jednolitej normy przedstawicielstwa.

Pan Bartosz  Podolak  –  radny  – Chciałbym tylko  dodać,  że  jest  mi  trochę  przykro,  że  tego

podziału musieliśmy dokonywać  w ten sposób. Myślę, że mogliśmy panie Wójcie usiąść i wszyscy

razem popracować nad tymi okręgami. Chciałbym przeczytać uzasadnienie do tej uchwały.  

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i

numerów  oraz  liczby  radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu  wyborczym  został  opracowany

stosownie do nałożonego obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

o  zmianie  niektórych  ustaw  w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,

funkcjonowania  i  kontrolowania  niektórych organów publicznych (Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  130).

Zgodnie z pkt 2 Załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.,

Wójt  Gminy Rzekuń przedstawił  Komisarzowi  Wyborczemu w Ostrołęce,  w trybie  konsultacji,

opracowany projekt uchwały w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze. Ze względu

na  brak  konsultacji  w  sprawie  podziału  okręgów  pomiędzy  organem  wykonawczym  i

uchwałodawczym  Rada  Gminy  Rzekuń  również  przedstawiła  Komisarzowi  Wyborczemu  w

Ostrołęce, w trybie konsultacji, opracowany projekt uchwały w sprawie podziału gminy Rzekuń na

okręgi wyborcze. Projekt został zaopiniowany pozytywnie - z adnotacją „Sporządzono poprawnie"

oraz pieczęciami Krajowego Biura Wyborczego.

Zgodnie z art. 417 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.

z 2017 r., poz. 15, 1089 oraz z 2018 r., poz. 4, 130,138) w gminach na terenach wiejskich okręgiem

wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jak wynika z art. 417 § 2 zdanie drugie Kodeksu

wyborczego, tylko w wyjątkowych sytuacjach,  tj.  jeżeli  konieczność taka wynika z zachowania

jednolitej  normy  przedstawicielstwa,  o  czym  mowa  w  art.  419  §  2  Kodeksu  wyborczego

dopuszczalne  jest  łączenie jednostek  pomocniczych gminy lub  ich dzielenie  w celu  utworzenia



okręgu  wyborczego.  Ponadto  stosownie  do  art.  417  §  3  Kodeksu  wyborczego,  jednostkę

pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminie

liczącej  do  20  000  mieszkańców  liczba  radnych  wybieranych  w  danej  jednostce  pomocniczej

byłaby większa niż 1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie

wytycznych  i  wyjaśnień  dotyczących  podziału  jednostek  samorządu  terytorialnego  na  okręgi

wyborcze w pkt 8 stanowi - „nie można tworzyć okręgów wyborczych składających się z jednostki

pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej gminy, niegraniczących ze sobą jednostek

pomocniczych,  jednostki  pomocniczej  gminy i  części  miasta.  Jedynie  w przypadku,  gdy układ

przestrzenny gminy w powiązaniu z liczba mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych i

miast leżących na obszarze gminy, jest tego rodzaju, że spełnienie tego warunku wiązałoby się z

naruszeniem przepisów, o których mowa w pkt 7. wówczas dopuszczalne jest odstąpienie od tych

zasad.

Uwzględniając powyższe przepisy wskazać należy, że:

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców gminy Rzekuń wynosiła 10

439

2. Wobec wskazanych przesłanek ustalenia normy przedstawicielskiej, w chwili dokonywania

niniejszego podziału na okręgi wyborcze, wynosi ona 695,933.

3. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1875 ze zm.), w gminach do 20 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15.

4. Z porównania danych o liczbie mieszkańców z normami zawartymi w art.  17 ustawy o

samorządzie gminnym wynika, że do Rady Gminy Rzekuń wybieranych będzie 15 radnych, taka

sama liczba jak według obecnie obowiązującego stanu prawnego.

Projekt  podziału  gminy na  okręgi  wyborcze,  opracowany został  zgodnie  z  zasadami  tworzenia

okręgów wyborczych wynikającymi z art.  417-419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym

okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny. Proponowany podział

na  okręgi  wyborcze  uwzględnia  regułę,  że  podział  ustala  się  według  jednolitej  normy

przedstawicielstwa,  którą oblicza się przez podzielenie  liczby mieszkańców gminy przez liczbę

wybieranych radnych. Zachowana zostaje zasada zrównoważonego przedstawicielstwa we

wszystkich okręgach wyborczych.  Zakres  normy przedstawicielstwa w 7 okręgach waha się  od

1,004 do 1,48 natomiast w 8 okręgach zakres ten wynosi między 0,604 a 0,998. Wyraźnie więc

widać  zapewnienie  mieszkańcom  jak  najbardziej  obiektywnego  podziału,  przy  zastosowaniu

obowiązujących  przepisów.  Układ  przestrzenny  i  demograficzny  gminy,  w  zakresie  liczby

mieszkańców  poszczególnych  sołectw  i  ulic,  spowodował,  że  dążąc  do  zachowania  jednolitej

normy przedstawicielstwa  w  okręgach,  zaszła  konieczność  podzielenia  miejscowości  Rzekuń  i

Laskowiec.  Rzekuń  został  podzielony  na  4  okręgi  wyborcze,  w  skład  których  wchodzą  ulice



sąsiadujące  ze  sobą.  Podobnie,  sołectwo  Laskowiec  zostało  podzielone  na  2  okręgi  wyborcze,

również składające się z sąsiadujących ulic. Przy podziale kierowano się zwartością terytorialną,

uwarunkowaniami  historycznymi,  wspólnotą  mieszkańców  i  łączącymi  ich  więziami.  Nie  bez

znaczenia pozostaje spójność sołectw.

Dwie miejscowości: Borawe, Dzbenin - nie uległy podziałowi. Stały się samodzielnymi okręgami

jednomandatowymi.

Siedem  okręgów  zostało  utworzonych  z  graniczących  ze  sobą  jednostek  pomocniczych.

Podyktowane  było  to  zapewnieniem  jednolitej  normy  przedstawicielstwa  i  zachowania

maksymalnej reprezentatywności.

Projekt  podziału  gminy  Rzekuń  na  okręgi  wyborcze,  stanowiący  załącznik  do  wniosku  Wójta

Gminy  Rzekuń,  wymaganego  w  myśl  art.  419  Kodeksu  wyborczego,  potwierdza  dokonanie

podziału  zgodnie  z  przywołanymi  zasadami.  Zestawienie  to  zawiera  informacje  o  liczbach

mieszkańców  w  poszczególnych  okręgach  oraz  współczynnik  stosunku  liczby  mieszkańców  w

każdym okręgu do normy przedstawicielstwa.

W gminie Rzekuń tworzy się 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu zostanie wybrany jeden

radny.  Dwie  największe  miejscowości  (Rzekuń  i  Laskowiec)  zostały  podzielone  odpowiednio.

Należy zauważyć, że grunty niektórych miejscowości przenikają się i graniczą ze sobą w różnych

konfiguracjach.  Zdarza się,  że na styku granic trzech sołectw ludzie mieszkający dosłownie po

sąsiedzku, oficjalnie mieszkają w różnych miejscowościach.

Przy podziale zachowana została zwartość terytorialna.  Podział gwarantuje mieszkańcom wybór

radnego,  który  faktycznie  zna  ich  potrzeby oraz  pochodzi  z  miejscowości  im najbliższych.  W

projektowanym  podziale  większość  okręgów  pozostała  w  granicach  dobrze  znanych  i

ugruntowanych wśród mieszkańców.

Pan Bartosz Podolak – radny – Wniosek formalny złożyłem, chciałem tylko dodać, zgodzę się tu

z  panem Wójtem,  że  są  takie  miejscowości  w  chwili  obecnej  w gminie  Rzekuń,  które  ciężko

podzielić.  Tak jak pan Wójt  powiedział Goworki z Ławami rzeczywiście, mi też została rzucona

uwaga, myślałem, że w inny sposób można to podzielić. Niemniej jednak pan komisarz stwierdził,

że to co powiedział pan Wójt tutaj, dopóki mieści się w widełkach to powinien być to jeden okręg

wyborczy.  Podobnie  Kamianka  i  Korczaki.  To  jest  rzeczywiście  mały  okręg,  natomiast  jeżeli

panowie radni i sołtysi weźmiecie mapę gminy do ręki i wszystkie przepisy z Państwowej Komisji

Wyborczej to dojdziecie do takiego samego wniosku tak jak ja i pan Wójt, ze nie da się tego w inny

sposób podzielić, ze względu na to, że nie będą zachowane parametry.    

Pan Wójt –  Jest  to  jeden z  możliwych podziałów, który został  zaakceptowany.  Jeżeli  zostanie



przyjęty będzie  prawnie obowiązującym. Natomiast jeszcze raz podkreślę, nie mogę się zgodzić z

jedną rzeczą a mianowicie z tym, że nie było możliwości konsultacji. Była taka możliwość, choć

prawo tego nie przewiduje. Została wysłana  w formie elektronicznej do tych radnych, którzy formą

elektroniczną  się  posługują  informacja,  że  można  się  zgłaszać.  Natomiast  wszystkie  projekty

uchwał są konsultowane wyłącznie na komisjach i w zasadzie nie przewiduje innych możliwości.

Państwo chyba chcecie mnie zmusić do tego, żebym do każdego radnego z każdą drobną rzeczą

szedł i się go pytał w którą stronę.  Po to są komisję, na komisjach się konsultuje. Natomiast tu ze

względu na doniosłość sprawy dałem taką możliwość wcześniej ponieważ szło to nie bezpośrednio

na sesję tyko do komisarza wyborczego. Kto chciał skorzystał, kto nie chciał nie skorzystał. Proszę

nie mówić, ze nie było takiej możliwości, była.  

Pan Zbigniew Wilkowski – radny – Uważam, że podział na okręgi powinien być procedowany

razem wspólnie  i  gdzieś tam razem to wspólnie układane.  Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze

jedną rzecz, że urząd gminy żadnych danych nie udostępnił, Państwowa Komisja Wyborcza bez

problemu te dane udostępniła.   

Pan Bartosz Podolak – radny – Panie Wójcie nie zgodzę się z tym, że mogliśmy to konsultować,

z tego względu, że jak państwo wysyłaliście to do komisarza to była pani Sekretarz, pana wówczas

nie było na komisji, reprezentowała pana pani Sekretarz, ja zwróciłem się z prośbą, reszta rady też

zwróciła się z prośbą, żeby pokazać ten projekt. Byliśmy wszyscy, mogliśmy usiąść i pochylić się

nad tymi okręgami. Była wystarczająca liczba czasu, żeby jeszcze komisarz to zaopiniował. Więc

można było usiąść i wyciągnąć jakiś konsens. Mi osobiście jest trochę przykro, że po raz kolejny

stawiamy się w takiej  sytuacji.  Pan przygotował swoje, radni przygotowali swoje. Chciałem się

odnieść do wczorajszej komisji. Pan panie Wójcie przedstawił nam taką informację że te okręgi

wyglądają też poniekąd w taki sposób, że wskaźnik jednolitej normy przedstawicielstwa oscylujący

w granicach jednego jest najbardziej optymalny i pan podzielił to w taki a nie w inny sposób  i

chciałbym powiedzieć, że część tego pana podziału, który pan zaproponował tutaj został, on jest

zrobiony poprawnie, natomiast jeżeli chodzi o resztę, te wskaźniki, zgodnie z tym co pan wczoraj

mówił,  istnieje  możliwość  innego  podziału.  Ten  nasz  podział  powoduje,  że  jednak jest  więcej

okręgów, które są bliżej jedynki.

Pan Kazimierz Jastrzębski - radny –  Chciałem zapytać wnioskodawcę bo padł taki zarzut, ze

okręg Drwęcz, Daniszewo bardzo mały, może najmniejszy, sołectwa Kamianka, Korczaki bardzo

mały a jak to wygląda w tej chwili? Bo wychodzi mi, że 432, to już jest duży okręg w Rzekuniu.

Czyli o 30 mieszkańców i to jest ta szalona różnica?  Mi to jest obojętne czy moja miejscowość

będzie połączona z tym czy z tym tylko to rażący przykład niekonsekwencji.



Pan Bartosz Podolak – radny – Przede wszystkim nie ja formowałem taki zarzut. Trudno jest

podzielić te okręgi żeby zmieścić się w widełkach i przyznałem panu Wójtowi przed chwilą rację,

że pan Wójt słusznie podzielił Korczaki i Kamiankę na mały okręg, nie da się inaczej tego zrobić.

Nie  można  tych  msc.  dołączyć  ani  do  Dzbenina  ani  do  Borawego,  ponieważ  przepisy  tego

zabraniają.   Jeżeli  chodzi  o  Daniszewo  i  Drwęcz  wczoraj  rozmawialiśmy  z  panem  Wójtem,

stwierdził, że trzeba myśleć tutaj pod kątem perspektywiczności i rzeczywiście ma rację. Bo jeżeli

spojrzymy na  to  perspektywicznie  to  w przeciągu 5 lat  z  pewnością  w msc.  Ławy i  Goworki

przybędzie tylu mieszkańców, że będziemy musieli podzielić ten okręg na dwa.  Wiec dzisiaj jeżeli

tworzymy okręgi  to też nie możemy zrobić 15 małych okręgów, ponieważ za 5 lat będziemy mieli

taką sytuację, że będziemy musieli łączyć kolejne wsie, tak żeby np. Dzbenin podzielić na dwa,

Goworki podzielić na dwa.  Ten podział, który został zaproponowany przez radnych jest to podział

perspektywiczny.  Odnośnie  Rzekunia ciężko jest  ten Rzekuń podzielić  tak  żeby te  okręgi  były

równe.  Ciężko jest to zrobić zgodnie z przepisami. Ten najmniejszy okręg jest to tak naprawdę

część okręgu, która wchodziła w skład okręgu Czarnowiec, Rzekuń i dlatego po prostu wyszedł taki

mały. 

Pan Kazimierz Jastrzębski – Dlatego nie zgadzam się z tym zarzutem, że jeżeli 400  z kawałkiem

to jest bardzo mały, to teraz Rzekunia nie da się inaczej podzielić, jeżeli jest 699 czyli wskaźnik

praktycznie 1 i 432 to chyba da się inaczej podzielić.      

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – proszę jeszcze raz wnioskodawca.

Pan Bartosz Podolak – radny – panie radny, byłoby znacznie prościej gdybyśmy dysponowali

całością danych, natomiast jeżeli bazujemy na danych fragmentarycznych, gdybyśmy mieli dane z

Urzędu, pewnie dalibyśmy rade inaczej podzielić Rzekuń. Jeżeli nie mieliśmy danych, to strzelanie

w takim przypadku jest po prosu nie poważne. Nie ja zarzucałem, ze jeden okręg jest mniejszy a

drugi nie. Tak jak rozmawialiśmy, okręg ma się mieścić w widełkach. Od 0,50 do 1,50. w jednym

okręgu mamy 420, a mieszkańców wybierających jednego radnego na Ławach – 1032.nie da rady

tego inaczej podzielić. 

Pan Wójt- wystarczyło skorzystać z zaproszenia, kiedy je wystosowałem, żeby je konsultować.

Byłyby wszystkie dane niezbędne. Jedna z moich wersji  podziału też była taka,  że Rzekuń był

podzielony na  4  okręgi.  Są  tez  inne  przesłanki,  patrząc  na  dynamikę  rozwoju  poszczególnych

miejscowości. ok. 600 osób byłoby w każdym okręgu w Rzekuniu. Natomiast dynamika rozwoju



samego  Rzekunia  jest  mniejsza,  niż  np.  Czarnowca  czy  Tobolic,  czy  Ław.  Należy  patrzeć

perspektywicznie, powoduje to że wybory odbędą się według ustalonej systematyki. Na pewno nie

będą  to  stałe  okręgi  wyborcze,  ponieważ przy następnych  wyborach  podziału  będzie  wymagał

Dzbenin i Ławy na dwa okręgi wyborcze, wtedy te mandaty gdzieś będą musiały się znaleźć. Na

pewno jeden z nich byłby z Rzekunia. Podziału będzie dokonywał Komisarz Wyborczy, który nie

będzie nie będzie miał sentymentów. 

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka  – pozwolę  sobie  nie  zgodzić.  Najbardziej

reprezentatywne byłyby okręgi wielomandatowe. Tak jak jest w dużych miastach.  Jeżeli  byśmy

stworzyli Dzbenin, Borawe, Kamianka, Korczaki, Czarnowiec czy Tobolice i byłoby 5 wybieranych

mandatów- wtedy duże miejscowości  maja reprezentatywność.  Jaka jest  reprezentatywność 400

ludzi kształtuje się w stosunku do reprezentatywności 1000 ludzi. To jest 2:1. to są takie założenia,

z  którymi  trudno  się  zgodzić.  Panowie  w  Sejmie  uchwalają,  miejscowości  muszą  do  siebie

przylegać.  Ustawa  byłaby  najsprawiedliwsza  gdyby  były  okręgi  wielomandatowe  od  3  do  5

mandatów, wtedy byłaby reprezentatywność. 

Pan Bartosz  Podolak –  radny – chciałby się  odnieść  do  zarzutu  p.  Wójta,  że  podział  został

dokonany że gdzie ma się więcej znajomych. Nawet pan się z tym nie zapoznał, pana teza jest, a to

co pan słyszał to jest druga sprawa. Gdyby pan porównał sobie dane i zestawienie, które Państwo

przygotowaliście  4 lata temu, podział  okręgów na Rzekuń,  wtedy by pan zobaczył  że okręg w

którym ja jestem, jest praktycznie taki sam. Zmienił się tylko o dwie ulice, ponieważ nie było innej

możliwości podziału. To jet taki sam okręg, to była propozycja p. Wójta i ówczesnej Rady. Drugi

okręg i trzeci wygląda praktycznie analogicznie, czwarty zgodnie z tym co Państwo podzieliliście,

tak  jak  nadmieniłem  wytworzył  się  z  części  sołectwa  Czarnowiec.  Prosiłbym,  żeby  pan  nie

insynuował takich tez, ponieważ jest to dla mnie krzywdzące. 

Pan Kazimierz Jastrzębski – radny-  te opinie są często krzywdzące, ja wczoraj słyszałem taka

krzywdzącą opinię na mój temat, że Wójt podzielił ten okręg tak malutki, pod kogoś. Czyli, niby

pod moją osobę. Kolega z klubu tak powiedział, więc proszę żeby takich insynuacji nie wyciągać.

Startowałem z większych okręgów i byłem radnym, czy teraz będę kandydował to nie wiem. Od

tego kto wejdzie do Rady, od tego są wyborcy, których należy uszanować. Nie przy tym stoliku

zapadają decyzje kto będzie radnym, a kto nie. 

Pan  Zbigniew  Wilkowski  –  radny  –  w  odniesieniu  do  słów  K.  Jastrzębskiego,  padły

sformułowania, nie ja to powiedziałem, że wygląd to tak jakby okręgi zostały zrobione pod kogoś.



Ja nie wymieniłem pana z imienia i nazwiska, wczoraj przeprosiliśmy się za to, nie wiem dlaczego

teraz  mi  pan  to  wyrzuca.  Cała  ta  dyskusja  pokazuje,  tak  jak  wspólnie  z  Przewodniczącym  i

Przewodniczącymi  komisji  zgłosiliśmy  się  do  P.  Wójta  o  udostępnienie  tych  danych.

Przewodniczący, który odpowiada za prace Rady chciał zorganizować spotkanie radnych, którzy

mogliby  pochylić  się  nad  podziałem,  przedyskutować  sugestie  i  Kazimierza  i  innych  radnych,

niestety nie do nas miejcie Panowie pretensje. 

Dyskusja została zamknięta.

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka  –  Zamykam  dyskusję,  przechodzę  do  głosowania.

Stawiam pod głosowanie wniosek złożony przez wnioskodawcę Bartosza Podolaka o odrzucenie

załącznika z projektu uchwały dotyczącego  podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze. 

Kto  z  państwa  radnych  jest  za  odrzuceniem załącznika  wraz  z  uzasadnieniem proszony jest  o

podniesienie ręki.  

za – 8 radnych

przeciw – 0 radnych

wstrzymało się – 2 radnych

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu 

Wniosek o odrzucenie załącznika z  projektu uchwały dotyczącego  podziału gminy Rzekuń na

okręgi wyborcze został przyjęty. 

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka  –  Poddaję  pod  głosowanie  załącznik  wraz  z

uzasadnieniem do podziału  gminy Rzekuń na okręgi  wyborcze  zgłoszony przez  wnioskodawcę

Bartosza Podolaka. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego załącznika wraz z uzasadnieniem proszony jest o

podniesienie ręki. 

Za – 8 radnych

przeciw – 0 radnych

wstrzymał się – 1 radny 

3 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Przewodniczący  Rady-  Edward Gryczka –  Poddaję  pod głosowanie  projekt  uchwały wraz  z

załącznikiem i uzasadnieniem przegłosowanym.



Kto z państwa radnych  jest za przyjęciem uchwały  w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi

wyborcze,  ustalenia  ich  granic i  numerów oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

wyborczym z przegłosowanym załącznikiem wraz z uzasadnieniem?

Za – 8 radnych 

przeciw – 0 radnych

wstrzymał się – 2 radnych 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Stwierdzam, że projekt uchwały  w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia

ich  granic  i  numerów oraz  liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu wyborczym wraz  z

przegłosowanym załącznikiem  został przyjęty w głosowaniu jawnym w obecności 12 radnych, 8

głosami za.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad

t.j. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania,

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zapytał czy są uwagi

do projektu uchwały?

Pan Bartosz Podolak – radny – zapytał czy projekt ten był konsultowany z Państwowa Komisją

Wyborczą? 

Pan  Wójt- nie  było  takiego  wymogu,  jeżeli  zostały  zmienione  okręgi  to  należałoby  zmienić

obwody. Należałoby to poprawić, żeby to było kompatybilne. 

Pan Bartosz Podolak – radny – rozumiem, ze nie było konsultowane. Pytanie natury prawnej, czy

w  § 7  tej  uchwały  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku

Urzędowym,  czy  przypadkiem  nie  powinno  być  tak,  że  wchodzi  ona  po  14  dniach  od  dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym?

Pan Wójt- proszę pana, temat był dyskutowany i dostaliśmy informację od Komisarza Wyborczego

o podziale na okręgi, żeby taki zapis był. Dla nas wątpliwy, w pierwotnym kształcie naszej uchwały

był zapis inny, ten o którym pan mówi. Natomiast Komisarz Wyborczy wskazał, żeby taki zapis

zawrzeć. Nie chciałbym dyskutować, czy on jest dobry. Dostosowaliśmy się do wskazania. Choć

uważam, że pierwotny zapis powinien być zastosowany. 



Pan  Bartosz  Podolak  –  radny  –  mam  jeszcze  pytanie  do  § 4  –  Traci  moc  uchwała  Nr

XXXIII/228/2013  Rady  gminy Rzekuń  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  podziału  gminy

Rzekuń  na  stałe  obwody głosowania  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych

komisji  wyborczych.  Czy też  ten  zapis  powinien  znaleźć  się  w  tym projekcie,  czy  takie  było

wskazanie? 

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka –  zapytał w jakim czasie przed wyborami muszą być

ogłoszone obwody i ich siedziby? 

Pan  Wójt- one  są  procedowane  razem  z  uchwałą  o  podziale  na  okręgi.  Wymienił  obwody  i

przydzielone do nich okręgi wyborcze. 

Pan Bartosz Podolak – radny – ja się p. wójtem zgadzam, mam przygotowany projekt uchwały.

Ten projekt uchwały również jest zaopiniowany przez Państwową Komisje Wyborczą. Pani radca

prawny Alina Łopusińska jest  podpisana pod pańskim projektem uchwały,  on się różni od tego

projektu  uchwały  który  ja  otrzymałem  z  Państwowej  Komisji  wyborczej.  Różni  się  dwoma

punktami,  § 7- może coś się zmieniło, może pan ma świeższe informacje  i różni się  § 4, stąd te

moje pytania. Chciałbym, żeby projekt był poprawny.

Pan Wójt- w Państwowej Komisji Wyborczej zmiany następowały z minuty na minutę. Nie było

jednolitego stanowiska. Komisarz Wyborczy wysyłał zapytania do Państwowej Komisji Wyborczej.

Nie było stałego stanowiska. 

Na obrady sesji została poproszona p. E. Bloch. Wersja uzgodniona z Komisarzem Wyborczym

brzmiała- odnośnie uchwały o podziale na okręgi wyborcze, uchwała wchodzi w życie po upływie

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Pan Bartosz Podolak – radny –  ze względu na to,  że ustaliliśmy wspólnie  z p.  Wójtem i  p.

Emilką, że będziemy procedowali projekt uchwały, który został zaakceptowany przez Komisarza

Wyborczego,który ja  wysyłałem.  W związku  z  czym,  składam wniosek formalny o  odrzucenie

projektu p. wójta i wniosek formalny o przegłosowanie przygotowanej przeze mnie uchwały, która

została zaakceptowana, zaopiniowana poprawnie przez Komisarza Wyborczego. 

Radny Bartosz Podolak Odczytał projekt uchwały wraz z załącznikiem. Radny powiedział, że nr

obwodów  dostosowane  są  poprzedniej  uchwały,  która  była  wcześniej  przygotowana.  Jest  ona

analogiczna do tego, co przygotował p. wójt, zaakceptowana przez PKW, zmianie ulega tylko Susk



Stary,  głosowanie  miało  odbywać  się  w  innej  miejscowości,  natomiast  zostawiliśmy  w  tej

miejscowości gdzie do tej pory głosowano- w Ołdakach. 

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – radny Podolak odczytał projekt uchwały, która została

w jakiś sposób skonsultowana. Otwieram dyskusje w tym punkcie.

Pan Jerzy Konopka- radny- zapytał o okręg nr 13, czynie można było zrobić tego obwodu w

Laskowcu? Mieszkańcy od x lat są przyzwyczajeni, czy teraz zmusimy ich żeby poszli do Ołdak.

Każdy za swoim obstaje. 

Pan Bartosz Podolak – radny – tu pojawia się wątpliwość, natomiast problem polega na tym, ze

Teodorowo ma bliżej do Laskowca, a Nowa Wieś Wschodnia do Ołdak. Jako radni sugerowaliśmy

się tym, że w taki sposób podzielił to p. wójt. Dodam też, że były sugestie Państwowej Komisji

Wyborczej. 

Pan Jerzy Konopka- radny- a tak żartem, na granicy Teodorawa i Laskowca, uran obwoźna. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusje w tym punkcie. 

Poddaję  pod  głosowanie  wniosek  formalny  zgłoszony  przez  radnego  Podolaka  o  odrzucenie

projektu uchwały przedłożonego przez p. wójta, ze względu na niespójność z poprzednią uchwałą.

Kto z państwa radnych jest za odrzuceniem projektu uchwały w sprawie  podziału gminy Rzekuń

na  stałe  obwody głosowania,  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji

wyborczych, zaproponowanego przez p. Wójta na dzisiejszą sesję,  proszony jest o podniesienie

ręki. 

Za – 7 radnych

przeciw – 2 radnych

wstrzymał się – 2 radny 

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – Poddaję pod głosowanie projekt uchwały odczytany

przez radnego Bartosz Podolaka w sprawie podziału gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania,

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych



Kto z państwa radnych  jest za przyjęciem uchwały  w sprawie  podziału gminy Rzekuń na stałe

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych?

Za – 9 radnych 

przeciw – 0 radnych

wstrzymał się – 2 radnych 

Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie  podziału gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania,

ustalenia  ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji  wyborczych w sprawie został

przyjęty w głosowaniu jawnym w obecności 11 radnych, 9 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.

Ad. 4

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – przechodzimy do punktu następnego porządku obrad

t.j.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.

Pani Teresa Łępicka –  Projekt uchwały był  procedowany na sesji  w grudniu,  był  wysłany do

Wojewody. Wojewoda w trybie nadzoru zwrócił uwagę radzie gminy, że zostały tam pewne rzeczy

nieuwzględnione  w tym materiale.   Rozstrzygnięcie  nadzorcze  wraz  z  materiałami  do  Studium

zostały przekazane architektowi, który po wprowadzeniu zmian przekazał nam te Studium i w tej

chwili w takiej formie, poprawione zgodnie z zaleceniami Wojewody przedkładamy to wysokiej

radzie  pod obrady.  Następnie  po uchwaleniu  przez  radę  materiał  wraz  z  załącznikami  zostanie

przekazany do Wojewody. Trudno przewidzieć jaki będzie tego finał. Myślę, że najważniejszym

problemem z jakim gmina się boryka w sensie zaakceptowania przez Wojewodę tego Studium jest

to, że w gminie Rzekuń jest bardzo dużo terenów przeznaczonych pod zabudowę. Które nie zostały

zagospodarowane  zgodnie  z  dyspozycją  obowiązujących  planów  zagospodarowania

przestrzennego, a w związku z wnioskami które wpłynęły, kolejne tereny zostały przeznaczone pod

zabudowę. Nie wiem jak Wojewoda do tego podejdzie, nie mniej jednak wymóg wprowadzania

bilansów i płodności terenów wynika z ustawy, która weszła w życie w momencie gdy gmina już

podjęła uchwałę o opracowaniu Studium i  w trakcie  jego opracowania weszły w życie kolejne

przepisy, które naruszyły obowiązek dodatkowych opracowań.

Pan przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Nie było uwag. Nie było chętnych

do udziału w dyskusji. 

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka  –  Pan  Wójt  dał  nam  wykaz  nieuwzględnionych

wniosków i  rada  żeby to  podtrzymać  czyli  żeby to  miało  moc  prawną  i  można  to  było  dalej



procedować do Wojewody musiałaby rozpatrzyć tak jak pan Wójt tu sugeruje. Jeżeli rada podejmie

inną decyzje to znaczy, że wnioski wracają, całą uchwała wraca z powrotem do pracy. 

Pan Wójt – Tylko dodam, że tu nic się nie zmienia w stosunku do tego co było poprzednio. To jest

to samo tylko jeszcze raz trzeb to przeprocedować.

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – Czyli musi być większość za nieuwzględnieniem jak

za uwzględnieniem.

Głosowanie uwag:

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: 8 -"za nieuwzględnieniem", 1 -"za uwzględnieniem", 1 -

wstrzm. się – nie uwzględniła uwagi nr 1.  

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: 9 -"za nieuwzględnieniem", 2 -"za uwzględnieniem", 0 -

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: 9 -"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: 9 -"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:

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

działek. Sprostowanie numerów działek nastąpi na etapie mpzp.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 9 -"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: 9 -"za nieuwzględnieniem", 1 -"za uwzględnieniem", 1 -

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: 9 -"za nieuwzględnieniem", 1 -"za uwzględnieniem", 1 -

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.  

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 9 -"za nieuwzględnieniem", 2 -"za uwzględnieniem", 0 -

wstrzm. się – nie uwzględniła uwagi nr 8. 

Pan  przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Studium

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Rzekuń  wraz  z

przegłosowanymi uwagami. 

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 9 -"za", 2 -"przeciw", 0 - wstrzm. się – podjęła uchwałę

w  sprawie  uchwalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego

gminy Rzekuń. 

Ad.5

Pan  Przewodniczący  –  Edward  Gryczka  –  Punkt  następny  porządku  obrad  t.j.  rozpatrzenie

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres

powyżej 3 lat. Poprosiłbym o odczytanie projektu uchwały przez wnioskodawcę. 

Projekt uchwały został odczytany przez panią Teresą Łępicką. 

Pan przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Otworzył dyskusję w tym punkcie. 



Przewodniczący Rady- Edward Gryczka –  Chciałem zapytać czy to nie  będzie kolidowało z

rozebraniem tego budynku, na którego rozebranie pozwolenie już jest?  Czy jakby rozebrał ten

główny budynek, czy przyłącze prądu nie jest przy tym głównym.

Pan Janusz Kubeł  - radny – Nie, to przy słupie jest ten główny budynek.

Pan Wójt – Nie koliduje, to są oddzielne budynki. Zasilanie jest też przy tym małym budynku.

Gdybyśmy nie  wydzierżawili  tego  jak  dotychczas  to  mieszkańcy,  którzy  korzystają  z  telefonii

stacjonarnej pewnie mieli by jakiś problem ponieważ trzeba by było przenieść urządzenia w inne

miejsce. Ta centrala jest tam od wielu lat, nie ponosimy na to żadnych nakładów, za energię płaci

najemca, 320 zł co miesiąc też wpłaca do budżetu gminy.   

Pan przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie, poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu jawnym:  5 -"za", 1 -"przeciw",  5- wstrzm. się – podjęła

uchwałę  w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3

lat.

Ad. 6

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad

t.j.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin. 

Pan przewodniczący odczytał projekt uchwały. Zapytał czy są uwagi do projektu uchwały, uwag nie

było.  Nie było chętnych do udziału w dyskusji. 

Pan  przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  ulic

w miejscowości Dzbenin. 

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

uchwałę  w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin. 

Ad. 7 

Pan  Przewodniczący  –  Edward  Gryczka  –  Punkt  następny porządku  obrad  to   rozpatrzenie

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

dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.



Pan przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały, uwag nie było.  Nie było chętnych

do udziału w dyskusji. 

Pan  przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie   pomocy  finansowej

udzielonej  z  budżetu  Gminy  Rzekuń  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Ostrołęckiemu  na

realizację zadań w zakresie drogownictwa.

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

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

celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.

Ad. 8

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad

t.j.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki. Ten

projekt  uchwały  jest  już  kolejny  raz  wprowadzany.  Mam  pytanie,  czy  jest  ktoś  mi  w  stanie

odpowiedzieć: jeżeli my żeśmy go wycofali z porządku obrad do komisji czy jest to właściwe, żeby

on był dziś w porządku obrad zaproponowany.

Pan Wójt – Wolą rady było cofnięcie go do komisji i wolą komisją można podjąć uchwałę.

 Nie było chętnych do udziału w dyskusji. 

Pan  przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy ulicy

w miejscowości Goworki

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu jawnym:  3 -"za", 2 -"przeciw",  6- wstrzm. się – podjęła

uchwałę  w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki.

Ad. 9

Pan  Przewodniczący  –  Edward  Gryczka  –  Punkt  następny porządku  obrad  to   rozpatrzenie

projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”.

Pan przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały, uwag nie było.  Nie było chętnych

do udziału w dyskusji. 

Pan przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”.



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

podjęła  uchwałę  w sprawie   przyjęcia  „Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”.

Ad. 10

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Teraz mamy  sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału

Gminnego OSP i jednostek OSP z terenu gminy za rok 2017. Czy ktoś z państwa radnych chciałby

zabrać głos w tej sprawie? Chciałbym się zapytać: mamy napisane gminne jednostki OSP zostały

wyposażone  w  trzy  samochody  pożarnicze:  Dzbenin  i  Rzekuń.  Która  jednostka  dostała  dwa

samochody? 

Pan Wójt – Poprosimy pracownika merytorycznego i nam to wyjaśni na następnej sesji. 

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka –  Jest napisane, ze trzy samochody pożarnicze, są to

jednostki  OSP Dzbenin  i  Rzekuń.  Z tego co mi  wiadomo to  Rzekun dostał  jeden samochód i

Dzbenin też jeden samochód, a dlaczego pisze trzy?  

Pan Wójt – Wyjaśnimy to, poprosimy pracownika merytorycznego. Pan dobrze wie, ze ja tego

osobiście nie przygotowywałem tylko pracownicy merytoryczni. 

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Czy są uwagi do sprawozdania? 

Pan Kazimierz Jastrzębski – radny – Powiedział, że dla niego te sprawozdanie to masło maślane.

Nie zawiera żadnych konkretów,  jest suche i bez wyrazu.  

Pan przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału Gminnego

OSP i jednostek OSP z terenu gminy za rok 2017.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu jawnym:  9 -"za", 0 -"przeciw",  2 - wstrzm. się – przyjęła

sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP z terenu gminy za rok

2017.

Ad. 11

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka –  Teraz mamy przyjęcie sprawozdanie  z działalności



Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2017 rok. Czy są uwagi do sprawozdania? 

Uwag nie było. 

Pan  przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Biblioteki

Publicznej w Rzekuniu za 2017 rok.

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu jawnym:  9 -"za", 1 -"przeciw",  0 - wstrzm. się, jeden

radny nie brał udziału w głosowaniu – przyjęła sprawozdanie  z działalności Gminnej Biblioteki

Publicznej w Rzekuniu za 2017 rok.

Ad. 12

Pan Przewodniczący  –  Edward Gryczka  –  Punkt  12  to  przyjęcie  sprawozdania   z  realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń

w 2017 r. Czy są uwagi do sprawozdania? Wczoraj na komisji pytałem panią skarbnik dlaczego jest

różnica  między  dochodem  uzyskanym   a  wydanymi  pieniążkami,  t.j.  23.000  zł.  Uzyskałem

informację,  że  to  jest  nadwyżka  z  lat  ubiegłych  na  gminnym  programie.  Wobec  powyższego

chciałem się dopytać ile takiej nadwyżki jest. Nie wiem czy pani to przygotowała czy nie? Mamy

informację jak to kształtowało się w latach ubiegłych? 

Pani Skarbnik – Za 2015 rok nadwyżki było 29.924,81 zł, za 2016 rok 12.123,08 zł, w 2017 roku

mamy deficyt  22.478,54 zł. Chciałam nadmienić, że otrzymałam informację od pani, która zajmuje

się dochodami z tego tytułu wiemy już, że w tym roku kwota, na którą możemy liczyć będzie

poniżej 150.000,00 zł, dochodu będzie tylko 148,000.00 zł, a według planu 191,000.00 zł. 

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Czyli one się dublowały te 29.000,00 zł i 12.000,00 zł

co dało 42.000,00 zł, 22.000,00 zł zabraliśmy czyli 20.000,00 zł zostało.   

Pani Skarbnik – Tak.

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Czyli deficyt duży nie wyjdzie, 20.000,00 zł gdzieś.

Pani Skarbnik – Z tym że, w tym roku już nie uzyskamy 190.000,00 zł 

Pan  przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie   z  realizacji  Gminnego  Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń  w 2017 r.



Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu jawnym:  6  -"za",  4  -"przeciw",   1  -  wstrzm.  się   –

przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Rzekuń    w 2017 r.

Ad. 13

Pan  Przewodniczący  –  Edward  Gryczka  –  Punkt  następny  porządku  obrad  to  przyjęcie

sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2017 rok.

Pan przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. Chętnych do dyskusji nie było. 

Pan  przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie  z  działalności  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Rzekuniu za 2017 rok.

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

przyjęła sprawozdanie  z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2017 rok.

Ad. 14

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Punkt 14 porządku obrad to przyjęcie sprawozdania z

działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2017 rok. Kto z państwa radnych chciałby

zabrać głos w tym punkcie? Przeglądając sprawozdanie jest podane, że nasza średnia produkcja

wody na stacjach uzdatniania wody t.j 750 m3  jedna stacja,   700 m3  druga stacja. Mamy również

podane, że wpływy z tych stacji wynoszą 808.463,90 zł plus nieściągniętych 84.000,00 zł co daje

nam razem kwotę 887.000,00 zł. Jeżeli podzielimy to przez cenę za m3  to wychodzi, że zapłacono

nam za 382 700 m3  wody, a jeżeli przyjmiemy, że produkcja jest 1 450 m3  dziennie to wychodzi, że

tej wody produkujemy 530 000 m3 czyli mamy około 50% strat na tej wodzie. Co roku to samo się

dzieje, że tej wody dużo ucieka. Jest duża różnica pomiędzy produkcją a sprzedażą. 

Pan Wójt – Jeżeli chodzi o nieściągnięte 84.000,00 zł, są to kwoty, które wiszą od bardzo dawna i

nikt wcześniej tego nie egzekwował. W tej chwili udało się wyegzekwować tych kwot ogromne

ilości, niemniej jednak one były tak duże, że jeszcze nieściągalnych zostało sporo, my tego sami nie

ściągamy, robi to urząd skarbowy.

Pan Marian Grzegorczyk – Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy – 84.000,00 zł proszę zauważyć,

że to są dane na 31.12.2017 r. czyli było fakturowanie ostatniego, czwartego kwartału. Na dzień

dzisiejszy kwota zaległości to około dwudziestu paru tysięcy złotych.  



Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Ale inny sens mojej wypowiedzi jest. 84.000,00 zł ja

liczę jakby wyprodukowane, jakby do zapłacenia plus 803.00,00 zł to daje nam 887.000,00 zł, przez

m3  to przeliczyłem to 382 000 m3  mamy zafakturowane, a wyprodukowaliśmy według statystyki

530 000 m3..

Pan Marian Grzegorczyk – Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy – Nie można liczyć przez te m3 ,

gdyż 750 m3  700 m3 jest to średnia dobowa przyjęta dla poszczególnych stacji uzdatniania wody.

Nie mówię o średniej produkcji w ciągu roku.

Pan  Przewodniczący  –  Edward  Gryczka  –  Średnia  zawsze  będzie  średnią,  wypadkową  ze

wszystkich miesięcy. 

Pan Marian Grzegorczyk – Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy – Straty, które wyliczyliśmy na

wodzie wynikające czy z nielegalnego poboru czy z usterek lub awarii sięga ponad 20%.

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Nie czynię tu żadnego zarzutu tylko jeżeli patrzę na

statystyki to jest 150 000 m3  różnicy to wtedy wychodzi w granicach 45% strat. Pytam się co się

wydarzyło takiego dużego, że takie straty mamy?

Pan Marian Grzegorczyk – Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy –  Nie, straty sięgają powyżej

20%, nie przekraczają 30%. 

Pan Wójt – Wszyscy mamy świadomość, że te straty były dużo większe wcześniej i pracowaliśmy

nad tym żeby je zmniejszyć. W tej chwili polikwidowaliśmy przy remontach choćby Rzekunia tzw.

pająki, gdzie na jednym ujęciu było kilka domów, nie wszyscy za to płacili.  Ponadto są liczniki

radiowe, które w tej chwili ułatwiają odczyt, nie można na nich manipulować.  Niemniej jednak

straty są. Awarie się trafiają a usunięcie awarii to jest spuszczenie wody, bardzo często, bardzo duże

ilości. Ponadto mamy bardzo dużo końcówek gdzie woda stoi. Jak coś się dzieje to te sieci trzeba

przepłukać, a żeby tą sieć przepłukać to znów trzeba spuścić m3 czy 2 m3 wody.  Także wynika to

na pewno ze względów eksploatacyjnych i ze względów technicznych. 

Pan  Przewodniczący  –  Edward  Gryczka  –  W  kosztach  mamy  taki  podpunkt  zastępstwo

procesowe dla P. Mecenas – 22.825,00 zł. To czyli nam się należy od pani mecenas czy dla pani

mecenas od nas?



Pan Marian Grzegorczyk – Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy – W tych 22.000,00 zł znajduje

się m.in. kwota 18.000,00 zł za przygotowane pozwy przeciwko „Naszemu Domowi”. W tej kwocie

znajdują się też pozwy jednostkowe. Od jednego pozwu przygotowanego to jest około 60 zł dla

pani mecenas. 

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – W dziale transport i łączność jest podpunkt budowa

bariery energochłonnej czy to jest nad tym rowem? 

Pan  Marian  Grzegorczyk  –  Dyrektor  Zakładu  Obsługi  Gminy  –  Tak,  dokładnie  to  jest  ta

barierka nad rowem od ul. Ostrowskiej. 

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka –  Nie dużo kosztowała a wygląda dosyć przyzwoicie.

Jeszcze w jednym punkcie chciałbym dopytać bo nie wiem jak to zinterpretować – zakup odzieży

roboczej  i  środków  czystości  oraz  posiłków  regeneracyjnych  dla  pracowników  fizycznych,

osadzonych  z  Zakładu  Karnego   w  Przytułach  Starych  –  10.589,92  zł.  Jest  napisane,  ze  tych

pracowników jest od 1 do 4 w ciągu roku. Czy jak im się należą te posiłki regeneracyjne to naszym

pracownikom też? I na jakiej podstawie, to mówią odpowiednie przepisy, ja się nie znam.  

Pan Marian Grzegorczyk – Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy – Posiłki zostały wprowadzone w

2015 roku. Jest taki zapis w umowie między Zakładem Karnym a Gminą Rzekuń o tych posiłkach

oraz w Rozporządzeniu odnośnie wykonywania pracy przez skazanych. Posiłek jest w granicach

ok. 5 zł na osobę. 

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – A taki punkt jak zakup pralki?

Pan  Marian  Grzegorczyk  –  Dyrektor  Zakładu  Obsługi  Gminy  –  Zakup  pralki  po  to  żeby

ewentualnie prać odzież, prać flagi. Nie oddawać tego do pralni, nie ponosić z tego tytułu kosztów.

Mamy też zakupione żelazko.   

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Pytam bo jeżeli Zakład Gospodarki Komunalnej może

prać flagi to może i szamba wywozić w naszej gminie także może zakupić beczkowóz. 

Pan przewodniczący zakończył dyskusję w tym punkcie. 

Pan przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Gminy



w Rzekuniu za 2017 rok.

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

przyjęła sprawozdanie  z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2017 rok.

Ad. 15

Pan Przewodniczący  –  Edward Gryczka  –  Następny punkt  porządku obrad  to sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie. 

W okresie pomiędzy sesjami odbyły się zebrania strażackie. W okresie od 2 lutego do 3 marca: OSP

Zabiele, OSP Rzekuń, OSP Kamianka, OSP Rozwory, OSP Borawe, OSP  Dzbenin. 

Została podpisana umowa, po trzecim przetargu, na odbiór odpadów komunalnych- RDF sp. z o.o. 

20 lutego - spotkanie z mieszkańcami Dzbenina w sprawie kanalizacji – został ogłoszony przetarg,

niestety nikt się nie zgłosił. 

Dodam tylko, że nie będę mógł ogłaszać kolejnych przetargów z wydłużonym okresem ponieważ

rada  gminy  Rzekuń  odebrała  mi  uprawnienia  do  zawierania  umów  wykraczających  poza  rok

budżetowy. 

23 lutego - otwarcie ofert na budowę świetlicy w Ławach, to był drogi przetarg. Została podpisana

umowa  z  firmą  pana  Kamionowskiego,  który  już  pracuje.  Zakres  robót  obejmuje  wykonanie

budynku świetlicy. Mam nadzieję, że uda się również wykonać część innych zadań, które nie były

objęte  przetargiem,  ponieważ trochę  środków jeszcze  zostało.  Dotyczy to  utwardzenia  terenu i

ewentualnie jakiegoś ogrodzenia, przynajmniej we fragmentach.  Cena, która była w pierwszym

przetargu – 1.400.000,00 zł, wynikała z tego, że rada gminy Rzekuń uniemożliwiła mi w zeszłym

roku ogłoszenie przetargu jesienią, gdzie byłby dużo dłuższy okres wykonania tego zadania. Nie

miałem stosownych  uprawnień,  żeby  taki  przetarg  ogłosić.  Niewątpliwie  w  ten  sposób  gmina

została narażona na straty, podobnie zresztą jak przy drogach choćby w Tobolicach.  

6  marca-  odbyło się  spotkanie  firmy PROMAG z mieszkańcami zainteresowanymi w sprawie

ogniw fotowoltaicznych. 

7 marca- odbyły się w Szkole Podstawowej w Rzekuniu obchody 98. rocznicy Zaślubin Polski

z Morzem oraz 100-lecie Ligi morskiej i rzecznej.

9 marca- odprawa roczna Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

12 marca- wręczenie „Kurpika” w OCK.

13 marca-  spotkanie zw Nadleśnictwie Ostrołęka – omawiany był  projekty dróg Czarnowiec –

Kamianka, Kamianka – Borawe.  



21 marca- konferencja w Wyższej szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce pn. „ Patriotyzm

gospodarczy”

22 marca- podpisanie umowy na utrzymanie dróg.

25 marca- Niedziela Palmowa w Łysych.

26 marca - konferencja w Senacie RP „Administracja Państwowa i Samorząd w Polsce”.

27 marca - podpisanie aktów notarialnych.

Jeżeli chodzi o drogi mieliśmy trudny okres, zwłaszcza jeżeli chodzi o drogi gruntowe.  Dotyczyło

to kilu miejscowości ale najbardziej Dzbenina, Ław, Tobolic, Czarnowca i szeregu innych. Po tym

ja wierzchnia warstwa ziemi rozmarzła na głębokość 10 - 20 cm. woda nie miała odpływu i z tej

gliny krótko mówiąc robiło się masło. Zakład Gospodarki Komunalnej walczył z tymi drogami

bardzo  uparcie  i  skutecznie,  udało  nam się  tę  przejezdność  w  tych  newralgicznych  miejscach

zapewnić ale na pewno nie w takim standardzie na tym etapie jakbyśmy sobie tego życzyli.  Trzeba

dodać,  że  w  wielu  przypadkach  żadne  nawożenie  nie  rozwiąże  tego  dopóki  nie  zostanie

wybudowana  droga.  Przykładem  są  drogi  w  Rzekuniu  –  Malinowa,  Porzeczkowa,  Polna,  do

momentu  kiedy  nie  zrobiło  się  właściwej  drogi  ten  problem  istniał.   Dlatego  też  m.in.

zaproponowałem projektowanie nowych dróg, w budżecie o którym nie chcieliście państwo dzisiaj

rozmawiać,  wczoraj  na  komisjach  też  nie,  była  droga  m.in.  Dzbenin,  Tobolice  z  ul.  Długą do

projektowania. 

Obyło się w tym okresie bardzo obciążające urząd przesłuchania pracowników prowadzone przez

policję  pod  nadzorem  prokuratury.  Zostało  złożone  kolejne  nie  prawdziwe  doniesienie  przez

radnego  Wilkowskiego  jako,  że  wójt  nie  dopełnił  obowiązków  służbowych  związanych  z

rozsypaniem jakiegoś środka w urzędzie, niby że za późno podjął działania.  

W procedurze przetargowej mamy drogi gminne, na które został ogłoszony przetarg, jest jeszcze nie

rozstrzygnięty.   Mamy  też  drogi,  które  są  z  zeszłego  roku:  Goworki,  Susk  Stary,  Rzekuń,

Ławy ul. Zaciszna. W tym przypadku w projekcie budżetu były zapisy dotyczące finansowania tych

dróg, jeżeli nie gmina zostanie na pewno narażona na straty postępowań sądowych, ponieważ będę

płacił dopiero wtedy kiedy będzie wyrok sądu za te drogi.  To będzie się wiązało na pewno ze

stratami.    

Jeżeli chodzi o drogi, które zostały ogłoszone w większości mieszczą się one w środkach, które

posiadamy, poza ul. Bema w Rzekuniu gdzie kosztorys jest 750.000,00 zł natomiast oferta była

prawie 1.400.000,00 zł.  

Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji to dzisiaj uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie kanalizacji

w   Dzbeninie,  tego  etapu,  który  został  wybudowany.  Można  składać  wnioski  do  OPWIKu

o przyłączenie do kanalizacji.  Na ukończeniu jest budowa kanalizacji w msc. Goworki. 

Wczoraj na komisjach rada gminy Rzekuń nie podjęła pracy nad budżetem, dzisiaj także przez co



naraziła gminę Rzekuń na utratę możliwych do pozyskania dofinansowań. Międzyczasie złożyliśmy

do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie dwóch inicjatyw podjętych przez sołectwa

w ramach „Mazowieckiego instrument aktywizacji sołectw – Mazowsze 2018”. Jedno obejmowało

budowę siłowni napowietrznej przy świetlicy w msc. Drwęcz,a  drugie obejmowało wyposażenie i

ogrodzenie boiska przy świetlicy w msc. Susk Stary. Mamy pozytywnie zweryfikowany wniosek

niestety w tej sytuacji nie będziemy mogli pewnie z niego skorzystać.  Chciałem poinformować, że

na ostatnich dwóch sesjach nie uczestniczyłem i zgodnie z obowiązującą procedurą delegowałem na

te sesje swoich przedstawicieli. Jednocześnie kierowałem do rady gminy Rzekuń pismo, z tego co

wiem przedstawiciele nie zostali dopuszczeni do głosu i rada gminy Rzekuń nie została zapoznana z

pismem. 

Pan Wójt odczytał pismo skierowane do rady gminy Rzekuń wyjaśniające powód nie obecności

pana  Wójta  na  sesji  w  dniu  28  lutego  2018  r.,  które  nie  zostało  odczytane  na  sesji  przed

przedstawiciela pana Wójta.  

Chciałbym zwrócić się po pana przewodniczącego ze stanowczym protestem za zachowanie, które

miało  miejsce  wczoraj  wobec  pracownika  obsługującego  rade  gminy  Rzekuń.  Protestuje  i

wymagam, żeby zachować kulturę i szacunek do pracowników przede wszystkim.   

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Jesteśmy w punkcie sprawozdanie z działalności pana

Wójta w okresie między sesjami, interesują nas inwestycje. To są sprawy różne.  

Ad.16

Pan Przewodniczący  –  Edward Gryczka  –  Jesteśmy w punkcie  sprawozdanie  z  działalności

Przewodniczącego  Rady  w  okresie  między  sesjami.  Też  miałem  zaproszenie  na  Patriotyzm

Gospodarczy, odbywało się to 21 marca, do gminy dotarło to 15 marca, otrzymałem to 21 marca.

Pan przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło do rady z Regionalnej Izby Obrachunkowej,

które informowało, że uchwała 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 była badana z  urzędu na posiedzeniu

Kolegium Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  dniu  13  lutego  2018  r.  Kolegium nie  znalazło

podstaw do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego  stosunku do tej uchwały. 

Pan Wójt zaskarżył uchwałę, chciał żeby Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę, którą

podjęła rada.  Regionalna Izba Obrachunkowa stanęła po rady stronie, że uchwała została podjęta

prawidłowo.   Następnie  mamy  umorzenie  postępowania,  odczytam  samą  sentencję  „umarza

postępowanie wszczęte przez  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30

stycznia 2018 r. w sprawie uznania za nieważną w części uchwały rady gminy Rzekuń z dnia 27



grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 r.”  To jest to co żeśmy zrobili

na  sesji  nadzwyczajnej,  przywróciliśmy  fundusz  sołecki.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa

przychyliła się do naszych wniosków. Piszą też mieszkańcy, pan Sławomir Późniewski z Przytuł

Starych  w sprawie  rozgraniczenia  drogi,  jest  to  stara  sprawa.  Pisze  również  pan  Małkowski  z

Przytuł Starych o pilne naprawienie fragmentów odcinka drogi gminnej w Przytułach Starych, od

zjazdu przy kapliczce przy ul. Kupniki do ul. Dębowej. Mam też pismo od mieszkańców Dzbenina

ul.  Malinowa,  Agrestowa,  Porzeczkowa,  Poziomkowa.  Mieszkańcy  proszą  o  rozbudowę  sieci

kanalizacji sanitarnej.  Pismo podpisało około 20 mieszkańców. 

Jest pan Wójt, to może pan Wójt będzie wiedział kto jest odpowiedzialny za korespondencję w

gminie Rzekuń. 15 marca wpłynęło zaproszenie dla przewodniczącego rady gminy na konferencję

„Patriotyzm gospodarczy”, dostałem je 21 marca, w dniu tej konferencji o godz. 15.00.  

Sprawa tego nagrania, bardzo bym prosił jeżeli jest to możliwe o odtworzenie tego nagrania na

tablecie. Nie było takiego wniosku, nie składałem żeby to zniszczyć. Powiedziałem tylko że nie

jesteśmy  w  żadnej  kawiarni.  Nie  wiedziałem czyj  tablet  jest  położony  koło  mnie.  Jest  sprzęt

wizualny  w  sali,  można  go  w  każdej  chwili  włączyć.  Poprosiłem  panią  żeby  tablet  został

wyłączony. 

Ad. 17

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka –  Punkt następny to interpelacje, zapytania Państwa

Radnych i Sołtysów. Proszę o zabieranie głosów.

Pan Piotr Suchta – radny -  Na ostatniej  sesji był pan nieobecny aczkolwiek składałem takie

zapytanie. Chciałem się zapytać czy dostanę dziś odpowiedź. To pierwsze pytanie. Kolejne również

dotyczy tego samego dnia, tak jak pan wspomniał, przedstawił pan pismo, że informuje, że z uwagi

na wcześniej zaplanowane obowiązki o ścisłym terminie, nie będzie pan mógł uczestniczyć w sesji

w dniu 28 lutego 2018 r. Tego samego dnia na stronie internetowej gminy pojawił się artykuł o

godz. 15:01 podpisany Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Godzina. 

„Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w bieżącym roku decyzje podatkowe, mieszkańcom 

miejscowości Rzekuń, Kamianka, Dzbenin i Czarnowiec zostaną dostarczone pocztą. Sołtysi tych 

sołectw nie zechcieli zwyczajowo dostarczyć nakazów płatniczych w ramach pełnionej funkcji.

Jednocześnie przepraszam za ewentualne utrudnienia”.

Także widać jak się chce, nawet nie będąc w urzędzie można artykuł zamieścić. Chciałbym, żeby 

pan doprecyzował bo pisze pan, że sołtysi odmówili dostarczenia. To też jest wprowadzanie w błąd 

ponieważ z informacji jakie posiadam niektórzy sołtysi chcieli wziąć a pan nie wyraził zgody. 

Chciałem się odnieść do tego co pan mówił w sprawozdaniu, że przez to że rada nie podejmuje

zmian  wiele  inwestycji  nie  będzie  wykonanych.  To  nie  przez  to  tylko  ze  względu  na  brak



współpracy,  której  pan  z  radą  po  prostu  nie  chce.   W tamtym roku  zwracaliśmy się  do  pana

kilkakrotnie o to, żeby przed przygotowaniem projektu zrobił pan spotkanie z całą radą.  

Następna  sprawa,  na  portalu  moja-ostrołęka  pojawił  się  artykuł   „Twoje  sprawy”  o  rzekomym

mobbingu, „gnidach”, egzorcyzmach i dyscyplinarnym zwolnieniu w Rzekuniu. W komentarzach,

tak jak pan Wójt mówi, że nie zabiera głosu, tam podpisał się z imienia i nazwiska. Jest tam IP

15790. Pozwoliłem sobie sprawdzić inne artykuły i z tego samego IP są różne wypowiedzi.  

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka –  Oczekuje jeżeli jest to możliwe, proszę  uruchomić to

nagranie. Na komisji byli w tym momencie Piotr Suchta, byłem ja, Zbigniew Małkowski i była pani

Teresa Łępicka. Nie obraziłem w żaden sposób żadnej osoby, może powiedziałem dlaczego to leży,

proszę to wyłączyć bo od tego są główne nośniki. Natomiast jeżeli się nagrywa obrady to w sposób

przejrzysty a nie kładzenie zamkniętego tabletu koło przewodniczącego, poczułem się jakby to było

specjalnie  w  kierunku  moim  skierowane.  Na  innych  komisjach  z  tego  co  pytałem  kolegę

Wilkowskiego to nie było tego tabletu na stole. A z drugiej strony co zazwyczaj tablet kłaść na stole

skoro nie mamy ani jednego protokołu z komisji.    

Pan Wójt – Nie ma takiego wymogu żeby nagrywać wszystkie komisje.  Komisje zwyczajowo

nagrywamy na tablety od zawsze i tak będzie. Mam nadzieje, że się uda odtworzyć to. Nie pozwolę

żeby na pracowników urzędu bez podstawy i bez potrzeby po prostu ktoś mi się wydzierał.  Panie

Suchta jeżeli  chodzi o IP to nie jest  IP, z tego IP może pan też napisać.  Na tym serwerze jest

ogromna  ilość  komputerów  i  ogromna  ilość  dostępu  do  internetu  poprzez  Wi-Fi,  w  dużym

promieniu może funkcjonować bardzo wile osób. To nie jest moje IP. Rzeczywiście napisałem jeden

komentarz.  Mając wiedzę jak został przedstawiony i przez kogo ten temat napisałem tam jeden

komentarz. Ja wiem o tym, że to będzie miało swój dalszy ciąg, ktoś się będzie musiał z tych gnid

wytłumaczyć. Ja pan prosiłem wiele razy, jeżeli pan chce rozmawiać ze mną to niech pan rozmawia

o problemach i potrzebach gminy, natomiast nie będę słuchał, że pan mnie poucza.  Następna rzecz

to jeżeli mieszkańcy składają wnioski to będziemy o nich rozmawiać.  Panowie nie podjęli wczoraj

rozmowy o potrzebach mieszkańców w budżecie.  Odnośnie pism, które wpływały one wpływają

również do mnie. Część tych wniosków została uwzględniona w projekcie budżetu, który został

przedłożony. Ja rozumiem, że panowie radni podjęliście już taką decyzję czy założenie,że w tej

chwili nie robimy nic. Czy ktoś wczoraj był zainteresowany budżetem?  

Pan Antoni Smoliński – radny – Ja byłem, rozmawialiśmy na temat budżetu nie miał pan czasu bo

mi się śpieszy, bo muszę wyjść.  



Pan Wójt –  To jest prawdą, że ja mam wiele zajęć i wiele obowiązków. Jeżeli są trzy komisje i

trwają każda po dwie, trzy godziny to ja na całych nie będę, natomiast jeżeli są wątpliwości do

projektów uchwał to będziemy je wyjaśniać. Chciałem przypomnieć, że wczoraj będąc na trzech

komisjach, na dwóch komisjach były pozytywne opinie, co dzisiaj zostało jak gdyby przeoczone.   

Chciałem podziękować, tym którzy głosowali za przyjęciem uchwały w sprawie Studium. Jeżeli

udało by się nam uzyskać te Studium to jest naprawdę ogromne osiągniecie. Po zmienionym prawie

w 2015 r.   uchwalenie Studium w takim przypadku jak nasza gmina jest  naprawdę nie małym

osiągnięciem. Jeżeli to się uda to jest to wielka przysługa dla mieszkańców, którzy oczekują nie

tylko  Studium ale również i planu. Z planem to też nie będzie proste. Będziemy się starać jakoś

tam próbować procedować. Jeszcze raz mówi, że gdyby się udało te studium uchwalić to będzie to

sukces samorządu.    

Pan Bartosz Podolak – radny – Na ostatniej sesji pozwoliłem sobie złożyć interpelację, chciałem

podobnie jak kolega Suchta zapytać czy uzyskam na nie odpowiedzi. Do tych, które składałem na

ostatniej sesji dołączam kolejne dwa:  

Zwracam  się  z  zapytaniem  czy  władze  gminy  wniosły  swój  akces  do  udziału  w  rządowym

programie  upowszechniania  płatności  bezgotówkowych w administracji  publicznej,  który został

uruchomiony w miesiącu kwietniu  2017 r.  przez Ministerstwo Rozwoju?  Program ten zakładał

bezpłatne wyposażenie urzędów wszystkich szczebli w terminale płatnicze, ponadto urzędy zgodnie

z  programem  nie  są  obciążone  za  instalacje  oraz  używanie  terminali,  dodatkowych  prowizji

związanych z wykonaniem płatności w tych urzędach nie ponoszą również petenci.  Taka forma

wnoszenia  opłat  wynika  z  potrzeby  oraz  oczekiwań  naszych  mieszkańców  i  powinna  zostać

wdrożona również do administracji szczebla samorządowego usprawniając tym samym możliwość

zapłaty np. kartą  płatniczą czy smartfonem.

Chciałem  zapytać  w  interpelacji  czy  składaliście  państwo  akces  czy  interesowaliście  się  tym

programem, jeżeli  nie  to  dlaczego? Wczoraj  zaciekawiła  mnie taka informacja,  którą pan Wójt

przekazał  na komisjach,  że prócz tej  obsługi  prawnej,  która jest  w gminie,  na którą wydajemy

określoną kwotę  są dodatkowe zlecenia, zapytania. W związku z tym chciałem zapytać chciałem

zapytać i poprosić pan Wójta o udzielenie informacji ile razy Urząd Gminy w Rzekuniu w okresie

01.01.2011 r. do 27.03.2018 r. zlecał obsługę prawną poza radcą prawnym urzędu, z którym zawarta

jest umowa cywilno-prawna, zakładam, że jest to umowa zlecenie. W jakiej formie ta usługa w

wymienionym okresie była zlecana i w jakim zakresie, ile zapłacono za poszczególne zlecenia?

Prosił bym o udzielenie odpowiedzi, bardzo by mi zależało też panie Wójcie, żeby pan uprzejmie

udzielił  mi  odpowiedzi  na  wcześniejsze  zapytania,  ponieważ  one  również  dotyczą  inwestycji,

myślę,  że  są  ważne  dla  naszych  mieszkańców  i  też  chciałbym  udzielić  im  jakiś  określonych



informacji, sprawdzonych i potwierdzonych. Mam też zapytanie ponieważ  w budżecie na 2018 rok

zabudżetowaliśmy kwotę 50.000 zł  na przekazanie,  porozumienie w sprawie auta dla Komendy

Miejskiej Policji i chciałem zapytać czy te środki zostały przekazane czy komenda zwróciła się z

zapytaniem jakimś czy porozumienie zostało to podpisane czy nie. Jeżeli zostało podpisane to w

jaki  zakresie.  Chciałbym  odnieść  do  słów  pana  Wójta  odnośnie  upoważnienia,  które  pan

powiedział,  że  nie  mógł  pan  ogłosić  przetargu na  budowę świetlicy w Ławach  ponieważ  rada

cofnęła takie upoważnienie panu. Chciałem zapytać czy pan w ogóle rozważał wystąpienie do rady

o  udzielenie  jednorazowego  upoważnienia.  Przypuszczam,  że  gdyby  pan  wystąpił  w  tamtym

okresie, jeżeli panu zależało na budowie mógł pan wystąpić z takim wnioskiem do rady i myślę, że

rada z pewnością by panu takiego upoważnienia panu udzieliła, a z tego co pamiętam to pan nie

występował  z takim wnioskiem.  Chciałem, też odnieść się do konsultacji w sprawie budżetu. Jak

pan tworzył  budżet  to  w punkcie  45 zmniejszył  pan wydatki  o  750.000,00 zł  na  przebudowie

ul. Bema, też pan tego nie konsultował, myślę że ani z radnymi ani z sołtysem ani z mieszkańcami

naszej  miejscowości.  Chciałem  dodać  jedną  rzecz.  Z  tego  co  pamiętam,  mogę  się  mylić,  to

wnioskami klubu w 2016 r.  zabudżetowaliśmy kwotę około 20.000,00 zł na projekt tej drogi, gdzie

pan powiedział, że ta droga spokojnie wytrzyma do 2021 r.  Myślę, że w tamtym czasie gdybyśmy

się sprężyli, gdyby była ta dobra wola  projektowania tej drogi i dobra wola wykonawstwa bo z tego

co pamiętam zabudżetowaliśmy też 250.000,00 zł, później okazało się, że ta kwota musi zostać

zwiększona ponieważ kosztorys jest trochę za niski do 750.000,00 zł. Myślę, ze gdybyśmy wtedy

sprawnie podjęli tą inicjatywę razem to droga mogłaby być już wybudowana.  W mojej ocenie było

to wykonywane opieszale. Dziś mamy taką sytuację, że mamy na § 750.000,00 zł  a przetarg jest

nie rozstrzygnięty bo kwota wymagana jest 1.400.000,00 zł.  

Pan Wójt –  Czy pan nie  zauważył,  ze w tej  gminie niczego nie robi się razem? Czy pan nie

zauważył, że w tej gminie nie ma dyskusji o budżecie, tylko przychodzi klub i wyciąga spod stołu

to co przygotował. Jeżeli chodzi o pytania, które były na poprzedniej sesji udzielałem już panu

kilkakrotnie odpowiedzi i one wciąż są aktualne. Jeżeli chodzi o ul. Bema rzeczywiście jest ona w

takim stanie  jeszcze,  że  dziś  w okresie  braku koniunktury na dobrą cenę nie  trzeba  się  z  tym

śpieszyć. Wiem, że jak powiem mieszkańcom z jakich powodów trzeba poczekać jeszcze rok to oni

doskonale to zrozumieją.  Przy każdym projekcie zmian w uchwale budżetowej były wpisywane

zapisy  przywracające  możliwość  zawieranie  umów  wieloletnich.  Nie  znane  są  w  ustawie

jednorazowe upoważnienia, są upoważnienia całościowe.    

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka –  W pana ocenie na co jest koniunktura i robić w tej

gminie?  Na kanalizację nie koniunktura, na drogi nie koniunktura, to co robić? Place zabaw? 



Pan Wójt – Przez decyzję rady gminy a w zasadzie jej brak straciliśmy możliwość inwestowania i

wykonania bardzo wielu inwestycji. A koniunktura w tej chwili jest taka, że gminy dostały, zresztą

tak jak i my, środki z PROWu, które zrobiły górkę inwestycyjną, ponadto jest rok wyborczy, że

wszyscy się  sprężyli,  wzięli  kredyty,  ci  co  nie  mieli  pieniędzy i  budują  na  potęgę.  Za  rok  po

wyborach bańka się rozpierzchnie, powrócą normalne ceny i będzie można wybudować dwa razy

więcej za tą samą cenę, albo może nie  tyle. Faktem jest że już te ceny, które były powiedzmy trzy

lata temu, gdzie nie pozwoliliście państwo wybudować  ulic.       

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Czemu pan używa sformowania, że nie pozwoliliście. 

Pan Wójt – Rada uchwaliła budżet zdejmując środki po przetargach, które były bardzo korzystne.

I nigdy tak korzystnych cen już nie będzie.  Rada naraziła gminę na straty. 

Pan Bartosz Podolak – radny – Chciałbym się odnieść do ul. Bema. Zapewne pan zauważył, że w

momencie gdy wprowadzaliśmy projekt uchwały, żeby wykonać dokumentację to jeszcze tej górki

nie było i można było to drogę wykonać, w rozsądnych pieniądzach. Natomiast pan zwlekał, pan to

przeciągał  i dziś mamy taką sytuację, że nie jest to 750.000,00 zł czy 500.000,00 zł tylko mamy

kwotę  1.400.000,00  zł  na  tą  inwestycję.  Jeżeli  chodzi  o  Ławy czy pan  o  takie  upoważnienie,

jakiekolwiek występował do radnych żeby pan mógł tą inwestycję wykonać?    

Pan  Przewodniczący  –  Edward  Gryczka  – Chciałbym  zaznaczyć  panie  wójcie,  że  pan

wielokrotnie  mówił,  że  rada  doprowadziła  do  utraty ale  jak  się  patrzy na  projekt  budżetu  jest

zapisane, że gmina Rzekuń pozyskała  1.740.000,00 zł  na kanalizację, którą cały czas pan mówi, że

przez radę utracił. Dziś dochodzi do tego, że te pieniążki zostały pozyskane i po było ludzi jątrzyć,

że przez radę utraciliśmy. Myślę, że rada nie robi tu wrogiej roboty dla gminy Rzekuń a wręcz

przeciwnie. Każdy potrzeby mieszkańców zna. Ja też się dziwie, że droga w Borawem leżał trzy

lata, teraz jest koniunktura na wysokie ceny, wtedy nie było ale pan to celowo trzymał, żeby przed

wyborami sztandar  jakiś tam w Borawem można było przeciąć.   Dziś ta droga, która ma 300

metrów będzie kosztował 300.000,00 zł  a można ją było zrobić trzy lata temu za 200.000,00 zł. To

nie jest, że tylko rada jest winna, że takie ceny są w tej chwili, po połowie trzeba rozłożyć. Pan

Wójt też mógł pewne inwestycje ogłosić ale czekał celowo żeby bliżej wyborów, żeby inwestycja

ładnie wyglądał. Ja to nawet rozumiem bo każdy tego picu potrzebuje.  Także rada nie robiła tylko

samych baboli  bo 1.740.000,00 zł  zostało nieutracone tylko pozyskane.  Należało by jak będzie

większe grono na sesji powiedzieć absolutnie pomyliłem się bo rada nie przeszkodziła i te pieniążki

żeśmy pozyskali. 



Pan Wójt – Pragnę panu przypomnieć, że przy pierwszym podejściu niestety rada odrzuciła to.

Dopiero w geście rozpaczy zwoływałem sesję nadzwyczajną i wtedy to się udało. Jeżeli chodzi o

drogę w Borawem proszę pamiętać, że była ona zapisana w prognozie wieloletniej dopiero teraz.

My nie jesteśmy w stanie wykonać z czterech lat w jednym roku.  Proszę zauważyć, że gmina

Rzekuń wykonywała inwestycje w wysokościach najwyższych w powiecie poza rokiem 2016 kiedy

panowie żeście przeszkodzili realizować te inwestycje i gmina Łyse nas pobrała. 

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Nie sposób nie z panem nie zgodzić po części. Bardzo

szybko pan grodził plac w Przytułach. Płot stoi. Ale jak pieniądze były na Zabiele to pan nawet tego

zadania  nie  podjął.  Ale  w  Przytułach  było  szybko.  Dziś  byśmy  przyjęli  budżet  zapisane  jest

50.000,00 zł na budowę świetlic w Teodorowie, do tego pan proponuje źródła ciepła i cały budżet

jest wymieszany i taka sam sytuacja albo wszystko bierzecie albo nic.  Rada żeby nie mieszać i nie

psuć  budżetu,żeby  nie  było  mowy,  że  jest  w  nadzorze,  budżet  jest  realny,  zatwierdzony,  bez

nadzoru.  Dziś  odczytałem  pismo  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  umorzyła  wszelkie

postępowania, natomiast pana zarządzenie ostatnio też było w nadzorze.  I teraz mieliśmy  dzisiaj

zepsuć tylko dlatego, żeby pan na następnej sesji powiedział, że rada zepsuła budżet i budżet jest

w nadzorze . Usiądźmy do stołu i ogarnijmy te inwestycje.  Ogarnijmy budżet i nie róbmy takich

rewolucji w budżecie. 

Pan Piotr Suchta – radny –  Panie Wójcie  nadal  nie  uzyskałem odpowiedzi  na pytanie,  które

zadawałem na ostatniej sesji.  Ponadto chciałem się odnieść do słów, które pan powiedział odnośnie

tego  IP.  Ja  tylko  stwierdzam  fakty  i  panu  przytoczyłem  co  pan  napisał  i  z  jakiego  IP,  jakie

komentarze  się  powtarzają.   Jeżeli  jest  pan  zainteresowany  po  sesji  panu  wszystkie  przekaże.

Gwarantuje panu, że tak jak pan powiedział, że może ja jestem autorem, panie wójcie nie, żadnego

z tych komentarzy pod tym IP nie jestem autorem. Ja takich przychylnych rzeczy bym panu nie

pisał, zresztą zna pan mój pogląd i ocenę jeżeli chodzi o pana pracę.  To co wspominał tu kolega

Bartosz Podolak, który zauważył bardzo słusznie, ze przez pana opieszałość m.in. dziś mamy te

straty. Tak jak pan mówi, że przez radę, nie panie wójcie to nie jest przez radę. To jest przez pana

opieszałość.  Kłaniają się inwestycję w Dzbeninie, kłania się kanalizacja, którą można było robić

już w latach ubiegłych. W tamtym roku mieliśmy 1.000.000,00 zł zaplanowane na kanalizację i nie

wykonał pan ani złotówki.  W tym roku ma pan 2.000.000,00 zł i pan mówi, że teraz jest ta górka.

Podejrzewam, że  tak jak pan wczoraj wspomniał, że też możliwe że nie znajdziemy wykonawcy.

Także tu są straty, trzeba przyznać się do błędu, że zarówno wina leży po stronie rady i po stronie

pana w dużej części. Kolejna sytuacja o której pan wspomniał, pouczając pana przewodniczącego

odnośnie wczorajszej sytuacji.  Faktycznie była wczoraj tak sytuacja, co prawda nie byłem obecny.



Jak  najbardziej  chciałem  powiedzieć,  że  przewodniczący  ma  rację.  Jest  kamera,  służy  do

nagrywania. Kolejna sytuacja jestem przewodniczącym komisji budżetu i oświaty od dwóch lat i

żaden protokół z komisji do mnie nie trafił. Także po co te nagrywanie.  Praca urzędu gminy jest

jawna. I dziś pan przewodniczącemu wyrzuca, że ktoś się tam rozpłakał.            

Pani Anna Malinowska –  Można to było powiedzieć normalnie a nie krzycząc. Był pan w tym

momencie.  Pan przewodniczący rozmawiał przez telefon. Położyłam tablet  i to nie było o razu

powiedziane. Minęło dobre 15 minut.  Można mi było zwrócić uwagę, pani Aniu nie che żeby pani

nagrywała na tablet, proszę włączyć kamerę. Nikt nie będzie na mnie krzyczał. 

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Ale w jaki sposób krzyczałem? 

Pani Anna Malinowska – Podniósł pan na mnie głos, machając przy tym rękoma. Proszę mnie nie

podsłuchiwać, proszę to wyłączyć, proszę to zlikwidować to było pana zachowanie. Ja żałuje, że

wykasowałam to nagranie. 

Pan Piotr Suchta – radny – Faktycznie tak jak pani Ania twierdzi ja nawet nie zauważyłem, że ten

tablet  został  położony.  Może to było nie  słusznie,  może trzeba było również poinformować.  Ja

akurat nie zauważałem tego faktu, nawet nie zwróciłem na to uwagi, a tu pan wójt mówi, dziwi

mnie pana zachowanie. Tak pan dziś staje w obronie pracowników.  

Pan Wójt – Zawsze stawałem.

Pan Piotr Suchta – radny – Dlaczego pan nie stawał wcześniej? Ile osób przez pana płakało? Ile

pracowników przez  pana  płakało?  Trzeba  się  uderzyć  panie wójcie  w pierś.  Pan dobrze  wie  o

których pracownikach mówię.

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka –  Być może widziałem zachowanie pani Ani, że jest

zdenerwowana, wychodząc z sali podszedłem powiedziałem: przepraszam może się nie właściwie

zachowałem.

Pani Anna Malinowska – Nie, powiedział pan: przepraszam, że tak zrobiłem ale musiałem.    

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Tak musiałem zareagować bo nie może być tablet

położony w ten sposób.   



Pan Wójt opuścił obrady, życząc wszystkim Wesołych Świat. 

Pan Kazimierz Jastrzębski – radny – Patrząc nawet na frekwencje na tej sali myślę, że odrobina

powagi  powinna tu  zapanować.  Patrzę  na  grupę  radnych i  nie  mogę się  nie  zgadzać  z  kolegą

Antonim, kolegą Zdzisławem ale jeszcze nie widziałem jakiegoś nagminnego zachowania, jakiejś

pyskówki. Natomiast to co dzieje się tutaj mnie czasami przeraża.  Chciałem zapytać, dziś już jest

nas tylko siedmiu. Nie wiem czy to jest dobry czy zły obyczaj. Kiedyś chciałem wyjść z sesji,

podszedłem zapytałem,  zwolniłem się.  Natomiast  powaga  tej  sesji  wymaga  tego,  żeby być  od

początku do końca. Są różne względy – rodzina, praca. Natomiast powaga tej rady wymaga żeby

nawzajem siebie szanować.  Jeszcze jedna rzecz, która mi się tu nasuwa. Bardzo rzadko zaglądam

na stronę moja-ostrołeka.  Dzisiaj  na tej  sesji,  żebyśmy dyskutowali  o komentarzach,  które ktoś

napisał, nie wiem kto, mogę tylko przysiąc, że to nie ja. My dyskutujemy kto na kogo coś napisał

to jest żenujące. 

 

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – Kolego Kazimierzu przypomnij sobie co 10 lat temu

ty mówiłeś, co robiłeś.  Dziś ostatnią osobą mógłbyś być, która poucza mnie czy kolegę Suchtę.

Nie wypominajmy sobie, że dziś ktoś sobie pyskówki robi. Obrońcą się zrobiłeś w drugą stronę

natomiast trzeba pamiętać co i kiedyś było.   

Zamknięcie sesji.

O godz. 17:58 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Edward Gryczka- wobec wyczerpania

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

Dokładny przebieg obrad został zarejestrowany na nośniku treści audiowizualnej.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Protokół sporządziła:

Anna Malinowska


