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PROTOKÓŁ NR XIV/2019 

z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń  

8 października 2019 r. 

 

Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul Kościuszki 33,  

w godz. 14.10 – 15.50. Obecnych jest 12 radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności  

w załączeniu do protokołu. Obradom przewodniczy Małgorzata Żebrowska Przewodnicząca 

Rady Gminy.  

 

Radni obecni: 

1. Dmochowski Stanisław    9. Olech Dariusz 

2. Gierwatowski Andrzej    10. Sikorski Włodzimierz 

3. Gryczka Edward     11. Wojsz Anna Sylwia 

4. Konopka Jerzy     12. Żebrowska Małgorzata 

5. Łada Łucja        

6. Mierzejewski Bogdan      

7. Mierzejewski Ireneusz 

8. Majewski Zdzisław         

  

Radni nieobecni: 

1. Kaczmarczyk Rafał Marcin 

2. Namiotko Jarosław 

3. Pupek Rafał 

 

Ponadto w sesji uczestniczą: 

1. Bartosz Podolak    - Wójt Gminy, 

                                                            

oraz sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy. Ogółem w sesji 

uczestniczy około 35 osób. 

 

 Przebieg obrad: 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Żebrowska otworzyła sesję powitała  radnych, 

zaproszonych gości, sołtysów gminy przybyłych na obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy. 

Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.  

Radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję. Radni uwag do 

porządku obrad nie wnosili. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Rzekuń, który rada przyjęła w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Porządek obrad przedstawia 

się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr XII/2019 i XIII/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Laskowiec, 

Przytuły Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
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5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2029. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

8. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. 

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

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad. 

Radni uwag nie zgłaszali. 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół nr XII/2019 i nr XIII/2019. 

Radni uwag nie zgłaszali. Protokoły zostały przyjęte więlszością głosów (11 za, 0 przeciw,  

1 radny wstrzymał się od głosu). 

Radny Edward Gryczka wyjaśnił, że wstrzymał się od głosu, ponieważ na jednej sesji był 

nieobecny. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania 

nazw ulic w miejscowościach Laskowiec, Przytuły Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin. Radni 

uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 12. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska – jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała nr XIV/88/2019 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Pani Anita Sipowicz Kierownik OPS omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Radni 

uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 12. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 
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- Edward Gryczka – jestem za 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska – jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała nr XIV/89/2019 została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 12. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 

- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska – jestem za 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała nr XIV/90/2019 została podjęta 

większością głosów (11 za, 0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu). 

 

Ad. 6 

Wójt Gminy zgłosił, odczytał i omówił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian  

w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok. /Autopoporawka w załączeniu do protokołu/. Radni 

uwag nie zgłaszali. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały  

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok. 

W głosowaniu jawnym radni autopoprawkę przyjęli jednogłośnie /12 za/. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian  

w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok wraz z autopoprawką. Radni uwag nie zgłaszali. 

W głosowaniu jawnym – imiennym, na stan 15 radnych, obecnych jest 12. Głosowanie 

przedstawia się następująco: 

- Stanisław Dmochowski – jestem za 

- Andrzej Gierwatowski – jestem za 

- Edward Gryczka – wstrzymuję się 

- Jerzy Konopka – jestem za 

- Łucja Łada – jestem za 

- Zdzisław Majewski – jestem za 
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- Bogdan Mierzejewski – jestem za 

- Ireneusz Mierzejewski – jestem za 

- Dariusz Olech – jestem za 

- Włodzimierz Sikorski – jestem za 

- Anna Wojsz – jestem za 

- Małgorzata Żebrowska – jestem za 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała nr XIV/91/2019 została podjęta 

większością głosów (11 za, 0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu).  

 

Ad. 7 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. Poinformował, m.in.  

o przetargach, które są procedowane oraz o podpisanych umowach na realizację inwestycji. 

Około 20 inwestycji jest jeszcze w trakcie realizacji. 

 

Ad. 8 

Radny Edward Gryczka zapytał, dlaczego pomimo, iż były naprawiane drogi to nadal są ubytki 

w drodze w Borawem? Następnie zapytał, czy jest zakończony już projekt na przebudowę 

świetlicy w Rzekuniu, i czy jest kosztorys budowy domu dziennego pobytu seniora? 

Wójt Gminy poinformował, że od ostatniej sesji nic w tej sprawie się nie zmieniło, i nie będzie 

powtarzał tego, co powtarza co sesja. 

Radny Edward Gryczka: ja w ostatnim czasie złożyłem 6 interpelacji do Wójta, w tej chwili 

złożę następne bo będę chciał, żeby te odpowiedzi były pisemne i pozwolę sobie je odczytać. 

Przeczytam same pytania (radny odczytał pytania skierowane do Wójta za pośrednictwem 

Przewodniczącej Rady). Proszę Państwa, moje pytania mają się z tego, że jeżeli wszyscy 

wiemy, że rezerwa celowa wynosi 100 tys. zł a ogólna prawie 500 tys. zł i jest bez wskazania 

przeznaczenia, to radni mają prawo pytać na co te pieniądze zostały wydane.  

Wójt Gminy nadmienił, że na większość tych pytań odpowiedzi padły na sesji. 

 

Ad. 9 

Odpowiedzi udzielono w pkt. 8. 

 

Ad. 10 

Wójt Gminy: dzisiaj odbędzie się objazd po inwestycjach zrealizowanych w gminie. Nie damy 

rady wszystkich inwestycji obejrzeć, dlatego potrzebna będzie jeszcze jedna sesja objazdowa. 

Radny Powiatu podziękował za dofinansowanie i udział w Biegu Marynarzy i Ułanów, 

następnie poruszył sprawę budowy elektrowni i wystąpienia do Ostrołęki w sprawie podziału 

zysków z elektrowni. 

Wójt Gminy poinformował, że trwają rozmowy z władzami Ostrołęki w sprawie podziału 

zysków z elektrowni. 

Sołtys Czarnowca poprosił, żeby młodzież przed oddaniem pumptracku do użytku sprawdziła, 

przetestowała go. 

 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

wszystkim za przybycie, po czym zamknęła obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń. 

 

 

 

Protokolant 


