
Protokół nr XIII/2015

z XIII zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 29 grudnia 2015 roku

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  otworzył XIII  zwyczajną

sesję Rady Gminy  Rzekuń w dniu  29 grudnia  2015 roku. Powitał serdecznie Państwa

Radnych, Sołtysów i  zaproszonych Gości. 

Pana Stanisława Godzinę- Wójta Gminy

Panią Bożenę Jaskólską -Sekretarza Gminy 

państwa Dyrektorów jednostek  organizacyjnych gminy.  Panów Strażaków,  mieszkańca

witam.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Stwierdził, iż zgodnie  z listą

obecności w obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady

wynoszącego 15 radnych stanowi  quorum pozwalające  do podejmowania prawomocnych

decyzji. Proszę Państwa zrobimy w tym momencie, taki troszeczkę wyłom na rozpoczęcie

sesji i chciałbym oddać głos Panu Wójtowi.

Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Szanowni

Państwo. Chciałbym Państwu powiedzieć, może już mówiłem, przypomnieć, że w naszym

Gimnazjum funkcjonuje od samego początku chór, który zajmuje bardzo wysokie lokaty

w konkursach i przeglądach. W tym roku wywalczył brązowy „Kamerton” na przeglądzie

chórów  w  Bydgoszczy.  Myślę,  że  warto  powiedzieć  jakie  perełki  mamy.  Parę  minut

dosłownie oddalibyśmy im. Powiem Państwu, że Wójt może przyznawać nagrody. Pani

Agnieszka wykonuje ciężką pracę i tez z tego tytułu została przygotowana nagroda, ale nie

żeby tylko pani Agnieszka, to i dziewczynom musimy. Ciężko pracują po godzinach i nie

liczą tego i nie maja zapłacone. Nastąpiły brawa. 

Występ  chóru  z  Gimnazjum  im.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  w  Rzekuniu  pod

kierunkiem pani Agnieszki Majewskiej. Zaprezentowano kolędy.

Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-   w  tym  miejscu  chciałbym  podziękować  za  ten



koncert  kolęd,  myślę  że  bardzo  na  czasie.  Chciałbym  pogratulować  wszystkim

dziewczętom  i  pani  dyrygent  sukcesu,  który  odniosłyście  na  przeglądzie  chórów  w

Bydgoszczy. Wiem jaki to jest wysiłek, wtedy kiedy inni maja wolne, wy macie zajęcia i

ćwiczenia. Z doświadczenia wiem, ze odbywa się to w różnym czasie, i w różnych porach

i w różne dni. Łącznie z niedzielami i sobotami. Wiem, że jest to bardzo ciężka praca i

chciałbym żebyście  miały  świadomość,  że  te  Waszą prace dostrzegamy,  i  że  jesteśmy

dumni, my tutaj na ziemi rzekuńskiej mamy takie perełki, które zajmują gdzieś w kraju, na

takich poważnych przeglądach tak wysokie miejsca. Nie jest to pierwszy raz kiedy chór

szkolny  zajął  pierwsze  miejsce,  tym razem trzecie  miejsce  ale  były  i  lepsze,  wyższe

miejsca. W Warszawie na przeglądzie kilkakrotnie,  bo wiemy jaka ciężką pracę trzeba

wykonać. 1/3 tego składu się co roku zmienia, bo Gimnazjum trwa tylko trzy lata. Trzecia

klasa co roku odchodzi i trzeba nową. Widzę, że Pani Agnieszka zastosowała fajny zabieg,

bo  już  narybek  jest  ze  szkoły  podstawowej,  a  więc  przygotowuje  następczynie.

Przechodząc już do rzeczy, zacznę od pani Agnieszki, choć Was jest więcej, ale bez niej

tez byście nic nie zrobiły. Jesteście sobie potrzebni w różnych miejscach i mamy tu takie

motto:   Muzyka  jest  wyższym  objawieniem,  niż  wszystkie  mądrości  jakiekolwiek

filozofia. Pani magister Agnieszka Majewska, nauczyciel dyplomowany Gimnazjum im.

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu. Wspomaganie rozwoju intelektualnego jest

zadaniem trudnym, wymaga  zaangażowania i pasji. Chciałem podkreślić słowo pasja, bo

ono jest piękne. Ja wiem, znam to od podstaw. Pani Agnieszka gdyby nie miała na imię

Agnieszka,  mogłaby z  powodzeniem mieć  na  imię  Pasja.  Wspaniałym dowodem pani

zaangażowania są sukcesy chóru przy Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w

Rzekuniu. Życzę pani niegasnącego zapału, a przede wszystkim satysfakcji zawodowej

oraz uznania i szacunku wychowanków. Pani wiedza i profesjonalizm  i pasja służą jak

najlepszemu wychowaniu Polaków, mieszkańców gminy Rzekuń- naszej małej ojczyzny.

Życzę również wielu sukcesów w życiu osobistym i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz

przyznaję  nagrodę.  Taką  jaka  wójtowi  przystało  przyznać.  Gratuluje  Pani  Agnieszko.

Nastąpiły  brawa.  Natomiast,  żeby  dziewczynki  nie  były  smutne,  to  samorząd  gminy

Rzekuń, ja w imieniu tego samorządu chciałem powiedzieć, że zostaną zorganizowane dla

was  warsztaty  muzyczne  i  zafundowany  wyjazd  na  koncert  pieśni  patriotycznych  do

Filharmonii narodowej do Warszawy. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego Wam życzę,

proszę przekazać podziękowania za to że tak ciężko pracujecie i  ćwiczycie do swoich

Rodziców, bo przecież oni Was wspomagają, wożą w różne miejsca i dbają o to żebyście



były  na  czas.  Serdecznie  dziękuje  za  to,  że  teraz  jesteście.  Dziękuję  bardzo.  Znów

nastąpiły gromkie brawa. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  wracamy  do  swojego

zadania, czyli do obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  Państwo Radni  otrzymali

porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

porządku obrad? Proszę Pan Wójt.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- poprosił Pana Wójta, który

składa wniosek o wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad.

Stanisław Godzina-  Wójt  Gminy-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  działając  na

podstawie art. 20 ust. 1 a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn.

zm. ) wnioskuję, aby wprowadzić do  porządku obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń

zwołanej na dzień 29 grudnia 2015 r. następujące projekty uchwał:

1. projekt uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta

Gminy Rzekuń w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na

terenie gminy Rzekuń, proponuję jako punkt 20

2.  projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i  wyróżnień dla osób

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami

w działalności  sportowej  zamieszkałych na  terenie  gminy  Rzekuń,  proponuję  go  jako

punkt 21

3. projekt uchwały w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń za osiągnięcia

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, proponuje go

jako punkt 22

4. projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Rzekuń w

formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Ostrołęckiemu  na  realizację  zadań  w  zakresie



drogownictwa,  proponuje  go  jako  punkt  17.  Szanowni  Państwo myślę,  że  najbardziej

interesujący  dla  Państwa  jest  punkt  4,  chciałbym  tu  wyjaśnić,  że  dzisiaj  odbyły  się

rozmowy  ze  Starostą  i  w  wyniku  tych  rozmów  ustaliliśmy  zadania,  jeżeli  chodzi  o

wspólne inwestycje  na rok 2016 i chciałbym powiedzieć, że będzie wnioskowana kwota

do budżetu 2 mln złotych na pomoc dla Powiatu Ostrołęckiego na przebudowę drogi.

Zadnie  nazywa się  „Przebudowa  mostu   na  rzece  Czeczotce  w miejscowości  Ławy i

Ołdaki  wraz  z  dojazdami”.  Kolega  radny  widzę,  że  się  strasznie  cieszy.  Wszystko

zrobiłem,  żeby  radość  koledze  radnemu  sprawić,  myślę  że  nie  tylko  jemu,  ale  i

mieszkańcom  i wszystkim zainteresowanym. Natomiast pozostałe uchwały, to uchwały

porządkujące.  Wynikają  z  przepisów  prawa.  A  żebyśmy  mogli  te  nagrodę  chórowi

wręczyć to trzeba mieć do tego podstawę. Tak naprawdę te uchwały powinny być 10 lat

temu podjęte, ale nikt się tym jakoś nie interesował. Musimy to wszystko prostować cały

czas. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zapytał czy są jeszcze uwagi

do  porządku  dziennego?  Proszę  bardzo,  Pan  Janek  Kubeł-  Przewodniczący  Komisji

Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan Janusz Kubeł – Przewodniczący Komisji  Infrastruktury Technicznej,  Rolnictwa i

Ochrony  Środowiska-  na  podstawie  art.  20  ust.  1  a  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  o

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.  1515 z późn. zm.) § 53  Uchwały  Nr

V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z  dnia  29 stycznia  2003 r.  w sprawie Statutu Gminy

Rzekuń ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68, poz. 1783 z późn. zm.) Członkowie Komisji wnoszą o

wprowadzenie następującego projektu uchwały:

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń i proponujemy go jako punkt 14.

wyniki głosowania:

"za"- 4 członków,

"przeciw"- 0 członków,

"wstrzymało się"- 0 członków

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Janusz Kubeł



Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Dziękuję,  złożę jeszcze ja,

jako Przewodniczący Rady Gminy  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch

projektów uchwał:

Na podstawie art. 20 ust. 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

U. z 2015 r.  poz.  1515 z późn.  zm.) oraz   § 53  Uchwały  Nr V/14/2003 Rady Gminy

Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Rzekuń ( Dz. Urz. Woj. Maz.

Nr 68, poz. 1783 z późn. zm.) wnioskuję, aby wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej

XIII zwyczajnej sesji zwołanej na dzień 29 grudnia 2015 r. następujące projekty uchwał:

1. w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Budżetu i Oświaty

oraz drugi

2.  w  sprawie  powołania  do  składu  osobowego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Proponuję je odpowiednio jako punkt 4 i 5

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zapytał czy są jeszcze uwagi

do  porządku  obrad?  Nie  widzę.  Proszę  Państwa  zaproponuję,  według  kolejności  nie

zgłoszonych,  ale  w  kolejności  wprowadzonych  do  porządku  obrad.  Prosiłbym  o

przegłosowanie wniosku odczytanego przeze mnie.  To byłby odpowiednio punkt 4 i 5. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał  pod  głosowanie

przyjęcie odczytanych wniosków:

wniosku zgłoszonego przeze mnie o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów

uchwał tj.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Budżetu i Oświaty

oraz  w  sprawie  powołania  do  składu  osobowego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku do porządku obrad proszony
jest o podniesienie ręki- 15,
kto jest przeciw  0,



kto wstrzymał się od głosowania  0

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  wniosek

zgłoszony przeze mnie do porządku obrad dzisiejszej sesji został przyjęty  w głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 15  głosami za. I będzie wprowadzony jako punkt 4 i 5. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następnie  poddał  pod

głosowanie  wniosek  zgłoszony  przez  Komisję  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i

Ochrony Środowiska o wprowadzenie projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy ulicy

w miejscowości Rzekuń, był proponowany jako punkt 14. 

kto  z  Państwa  Radnych  jest  za  przyjęciem  wniosku  do  porządku  obrad
odczytanego  przez  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska proszony jest o podniesienie ręki- 15,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  wniosek

zgłoszony przez Komisję Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do

porządku obrad dzisiejszej sesji został przyjęty  w głosowaniu jawnym, w obecności 15

radnych, 15  głosami za.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Kolejnym  wnioskiem

przegłosowanym  przez  Radę  Gminy  będzie  wniosek  zgłoszony  przez  Pana  Wójta  o

wprowadzenie  4  projektów  uchwał  do  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji.  I  one  były

proponowane jako punkty 17, 20, 21, 22 porządku obrad. 

kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem tych punktów do porządku obrad
proszony jest o podniesienie ręki- 15,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  wniosek

zgłoszony  przez  Pana  Wójta  do  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji  został  przyjęty   w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15  głosami za.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zapytał czy są jeszcze uwagi

do porządku obrad? Nie widzę. 



Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Przedstawił  Państwu

porządek obrad dzisiejszej sesji po naniesionych poprawkach:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

2. przyjęcie protokołu nr XI/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,

3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji

Budżetu i Oświaty

5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji

Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na

lata 2015-2024,

7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,

8. rozpatrzenie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń na 2016 roku,

9.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  XII/88/2015  Rady  Gminy

Rzekuń  z  dnia   30  listopada  2015  r.  w  sprawie  określenia  zasad  przyznawania  diet

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Rzekuń,

10. rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  XII/89/2015  Rady Gminy

Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady

Gminy Rzekuń,

11.  rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie  wyrażenia  woli  kontynuacji  członkostwa

Gminy Rzekuń  w Stowarzyszeniu  Lokalna  Grupa  Działania  „Zaścianek  Mazowsza”  z

siedzibą w Troszynie,

12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta

Gminy Rzekuń,

13. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości

Dzbenin i Goworki,

14.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości

Rzekuń,

15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady

Gminy Rzekuń na 2016 rok,

16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń

na 2016 rok,

17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  pomocy finansowej udzielonej z budżetu



gminy Rzekuń w formie dotacji  celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację

zadań w zakresie drogownictwa,

18. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2016-2026 ( wysłano projekt w dniu 15 listopada br.) 

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia

2015 r. Uchwała nr Os.442.2015

19. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzekuń na 2016

r. (wysłano projekt w dniu 15 listopada br.)

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia

2015 r. Uchwała nr Os.443.2015

20. projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  programu  wspierania  edukacji

uzdolnionych dzieci i  młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad

przyznawania  nagród  Wójta  Gminy  Rzekuń  w  tym  zakresie  dla  szczególnie

uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń,

21.  projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla

osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się

osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń, 

22. projekt  uchwały  w sprawie  przyznawania  nagród  Wójta  Gminy  Rzekuń  za

osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  i  ochrony

kultury, 

23. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów

24. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,

25. wolne wnioski i informacje,

26. zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał  pod  głosowanie

przyjęcie odczytanego porządku obrad dzisiejszej sesji:

kto  z  Państwa  Radnych  jest  za  przyjęciem  odczytanego  porządku  obrad
proszony jest o podniesienie ręki- 15,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  porządek

obrad dzisiejszej sesji został przyjęty  w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15

głosami za.



Do punktu 2.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Kolejnym 2. punkt porządku

obrad jest przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z sesji Rady Gminy Rzekuń odbytej  w dniu

30 listopada 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Protokół był dostępny do

wglądu, zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

protokołu? 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał  pod  głosowanie

przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy:

– Kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem protokołu  12/2015 sesji  Rady Gminy
Rzekuń  proszony jest  o podniesienie ręki  - 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radny,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Stwierdził, iż protokół Nr

XII/2015 został przyjęty w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 14 głosami za,

przy 1 wstrzymującym się.

Do punktu 3.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Kolejnym  3.  punktem

porządku obrad jest informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił  Pana Stanisława

Godzinę o przedłożenie informacji z działalności Wójta Gminy Rzekuń  w okresie między

sesjami.

Stanisław Godzina- Wójt- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Był

to  okres  taki  świąteczny,  a  więc  odbyło  się  wiele  spotkań  wigilijnych  w  których



uczestniczyłem z różnymi organizacjami. Nie będę tu wszystkich Państwu wymieniał. W

naszych instytucjach. Pewnie uzbierałoby się tego kilkanaście. Ponadto proszę Państwa

jeszcze   było  spotkanie  dotyczące  planu  gospodarowania  odpadami  w  Urzędzie

Marszałkowskim,  w  którym  uczestniczyliśmy.  Dwa  zebrania  się  odbyły,  chociaż  w

jednym czasie- w Laskowcu, w sprawie przebudowy ul. Nowej i Kościelnej. Następnie był

odbiór drogi Korczaki- Kamianka,  już cała droga jest wybudowana i odebrana.  Nawet

jeszcze więcej odebrano i dobudowano w kierunku Lipianki, na terenie gminy Goworowo.

Cały odcinek ma już około 9 km, bardzo ładnej drogi. Również w tym samorząd gminy

Rzekuń,  Wysoka  Rada  ma swój  udział  poprzez  przeznaczona  dotację  do tej  drogi.  W

niedzielę 13 grudnia  odbyło się takie wydarzenie sportowe, trochę nowość na naszym

terenie, a mianowicie  nowa dyscyplina sportowa- siatkonoga. Nawet wiem na czym to

polega, uczestniczyłem przez chwilę. Wręczyłem puchary, bardzo ciekawe. Gdyby ktoś

chciał  polecę  trenerów.  Następnie  proszę  Państwa  konferencja  poświęcona

gospodarowaniu  odpadami  komunalnymi  w  mieście  ze  zwiedzaniem  stacji  segregacji

odpadów. Uczestniczyliśmy również w przekazaniu samochodu, który współfinansowała

gmina Rzekuń dla Komendy Miejskiej Policji.  15 grudnia odbyło się na terenie naszej

gminy  spotkanie  robocze  wójtów  z  powiatu  ostrołęckiego.  Przekażę  Państwu  taka

informację,  16  grudnia  uczestniczyliśmy  w  pogrzebie  ojca  wieloletniego  pracownika,

Sekretarza Gminy, Pana Krzysztofa Parzychowskiego. Proszę Państwa, tegoż 16 grudnia

odbyły się negocjacje z firmą odbierającą odpady komunalne. Chciałbym w tym miejscu

się  chwileczkę  zatrzymać,  żebyśmy wszyscy  mięli  świadomość.  Umowę mięliśmy do

końca grudnia, ale  ta umowa przewidywała możliwość przedłużenia jej na następne trzy

miesiące.  Niestety   to  co  ja  przewidywałem i  o  czym mówiłem Państwu,  tworzy  się

monopol,  już  się  wytworzył   jeżeli  chodzi  o  odbiór  odpadów  komunalnych.

Przeprowadzone w poszczególnych gminach przetargi, ceny okazały się wyższe o 80% .

prawie  dwukrotnie  wzrosły  ceny za  odbiór  odpadów komunalnych na terenie  powiatu

ostrołęckiego, we wszystkich gminach. Mogliśmy wynegocjować jeszcze proszę Państwa

przedłużenie  tej  umowy,  bo  nie  wiemy  jak  sytuacja  się  rozwinie  ze  stacją   odbioru

odpadów, tą miejską. I umowę mamy przedłużona na dwa miesiące, oczywiście jest ona

droższa niż była dotychczas, płacimy około 50 % więcej. Myślę, że nie odkryje żadnej

tajemnicy, że  wiele gmin podniosło stawki na odpady komunalne i z analizy wynika, że te

kilka złotych będziemy musieli, chyba że nowa stacja coś zawiruje na rynku. Będziemy

tak naprawdę wiedzieli po uruchomieniu tej stacji miejskiej. Ale jeżeli ceny utrzymają się



w  tej  wysokości,  to  niestety  będziemy  zmuszeni  do  podniesienia  stawek  za  odbiór

odpadów komunalnych. Zrobiło to już wiele gmin, bo zasada jest jedna- to się musi samo

finansować,  nie można dokładać z  budżetu  gminy.  O tym oczywiście  przyjdzie czas,

będziemy dyskutować. Miejmy nadzieję, że ta stacja ruszy i coś się jeszcze wyjaśni, a być

może idzie to w tym kierunku, że ustawa, która została wprowadzona, to nie była dobra

ustawa. Ona na samym początku została wprowadzona, żeby zmonopolizować  rynek i

żeby  wyeliminować  z  rynku  małe  firmy,  i  tak  się  stało.  Natomiast  w  tej  chwili  jak

widzimy rząd zmienia wiele ustaw w szybkim tempie, mówi się o tej zmianie. Jest nawet

taka sytuacja, że gmina jeżeli posiada własny zakład gospodarki komunalnej, to nie może

odbierać  śmieci  z  terenu  własnej  gminy.  Ale  idzie  w tym kierunku,  że  będzie  chyba

można. Jeżeli będzie można, to przetarg na sam odbiór będzie dużo tańszy. To będzie

zupełnie  inaczej  wyglądało.  A jeżeli  nawet  nie  wytworzy się  konkurencja,  to  mam w

zamyśle  żeby  zakupić  samochody  i  własnym nakładem dokonywać  odbioru  odpadów

komunalnych. Ale to są na razie tylko takie rozważania, że taka alternatywa może być

brana pod uwagę. Zobaczymy, czas pokaże. 18 grudnia odbyło się posiedzenie planarne

zarządu ochotniczych staży pożarnych  w Ostrołęce. 20 grudnia odbyła się Msza Święta w

kościele w Rzekuniu w 69 rocznicę śmierci kpt. Aleksandra Bednarczyka, po mszy było

złożenie kwiatów na grobie. We mszy uczestniczył senator RP pan Robert Mamątow. 28

grudnia,  wczoraj,  odbyło  się  Walne  Zgromadzenie  członków  LGD  „Zaścianek

Mazowsza”; o godz. 16:00 były już komisje. No i dzisiaj proszę Państwa mamy sesję, ale

przed sesją  odbyłem spotkanie ze Starostą, o którym mówiłem odnośnie inwestycji, które

zostaną wprowadzone do budżetu. Dziękuję. 

 

Do punktu 4.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następnym  punktem

porządku  obrad  jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie   powołania  do  składu

osobowego Komisji Budżetu i Oświaty

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały? Nie widzę. 



Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Otwieram dyskusję w tym

punkcie. Proszę o zabieranie głosu. Nie widzę. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie  powołania do składu osobowego Komisji Budżetu i Oświaty

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 13 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,
– 1 radny nie brał udziału w głosowaniu

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie  powołania do składu osobowego Komisji Budżetu i Oświaty, została podjęta w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się i

1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Do punktu 5.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka- następnym  punktem

porządku  obrad  jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  do  składu

osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu. Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt  uchwały  w  sprawie powołania  do  składu  osobowego  Komisji  Infrastruktury

Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska



– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Stwierdził, iż uchwała w

sprawie powołania do składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i

Ochrony Środowiska, została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych,

15 głosami za. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  proszę Państwa, chciałbym

podziękować Państwu za wzniesienie się ponad wszystko. Naprawiamy z poprzednich lat,

to był nasz błąd, gdzie mamy statut. Tu są na tej sali ci, którzy ten statut przyjmowali, że

w tym statucie zapisaliśmy coś, czego nie powinniśmy zapisać i do końca tej kadencji

zrobię wszystko, żeby to z tego statutu to wsunąć, żeby na przyszłe lata tego nie robić.

Było mi bardzo przykro na pogrzebie  pana Parzychowskiego, w którym uczestniczyliśmy

w większości, gdzie podeszła do mnie radna, była radna – pani Szatanek Ewa, zwracając

uwagę, że na tym pogrzebie  jest tylu ludzi, że ten człowiek zasłużył na taki pogrzeb. A

my pewnie sobie na to nie zasłużyliśmy. Chodziło mi to po głowie bardzo długo. Z panem

Wójtem przedyskutowaliśmy parę spraw. Myślę, że dzisiaj ten chór, te śpiewanie kolęd,

wpisanie się w to to jest coś wspaniałego  i myślę, że powinniśmy, ja przynajmniej ze

swojej strony, chylę czoła i przepraszam nawet panią Ewę Szatanek, 4 lata cierpiała i była

poza komisjami i myślę, że więcej w historii tej gminy to się nie stanie. Myślę, że magia

świąt zadziałała i my możemy pracować. Nie będziemy się zawsze zgadzali ze sobą, bo

nie ma takiej możliwości, ale spierajmy się  i będziemy się spierali, bo taki człowiek jest.

Myślę, ze musimy robić wszystko, dawać przykład jeżeli są święta, to niech będzie magia

tych  świąt  i  to  tyle  tytułem  puenty,  osobistego  przeżycia.  Jeżeli  kogoś  uraziłem   to

przepraszam jeszcze raz. Przechodzimy do punktu 6. porządku obrad.

Nastąpiły brawa.

Do punktu 6.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następnym  punktem

porządku  obrad  jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej

prognozie finansowej na lata 2015-2025,



Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Panią Bogumiłę

Dzwonkowską  -  Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Oświaty  o  przedstawienie  opinii

Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła żadnych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii Komisji w tej

sprawie. Komisja nie wniosła żadnych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Janusza

Kubła - Przewodniczącego Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.  Komisja nie wniosła żadnych uwag do

projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały?

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  pan Wójt  zgłasza

Autopoprawkę do zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  i  do zmian w uchwale

budżetowej na 2015 r. 

Stanisław Godzina- Wójt Gminy- wnosi autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie

uchwały budżetowej na 2015 rok oraz WPF na 2015 rok:

1.  Zwiększa  się  dochody  w dz.  852  -  pomoc  społeczna,  rozdz.  85212  -  Świadczenia

rodzinne,  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  składki  na  ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z

budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących z  zakresu  administracji  rządowej  oraz

innych  zadań  zleconych  gminie  (związkom  gmin)  ustawami  w  kwocie  64.560  zł  z

przeznaczeniem  na  uzupełnienie  wydatków  w  §  3110  -  świadczenia  społeczne  na

realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2. Zmniejsza się wydatki w dz. 801 - oświata i  wychowanie, rozdz. 80110 - gimnazja

przedszkola, § 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 6.600 zł, z przeznaczeniem na

uzupełnienie wydatków w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,



3. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach" zmniejsza się wartość

całkowitą zadania o 100.000 zł, zmniejsza się wydatki w 2015 roku o kwotę 440.000 zł

jednocześnie zwiększa się wydatki w 2016 roku o kwotę 340.000 zł (dz. 010 - rolnictwo i

łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych),

4. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie" zmniejsza się wydatki o

kwotę 15.000 zł jednocześnie zmniejsza się wartość całkowitą zadania o 15.000 zł (dz.

010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

5. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie" zmniejsza

się wydatki o kwotę 170.000 zł jednocześnie zmniejsza się wartość całkowitą zadania o

170.000 zł (dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

6. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu" zmniejsza się wydatki o

kwotę  9.000  zł  jednocześnie  zmniejsza  się  wartość  całkowitą  o  9.000  zł  (dz.  010  -

rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,  §

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

7. Na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Jarzębinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej

infrastruktury  technicznej"  zmniejsza  się  wydatki  o  kwotę  12.000  zł  jednocześnie

zmniejsza się wartość całkowitą o 12.000 zł (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 -

drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

8. Na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr geodezyjny 317/2 i 221 w msc. Przytuły

Stare"  zmniejsza  się  wydatki  o  kwotę  40.000  zł,  jednocześnie  zmniejsza  się  wartość

całkowitą o 240.000 zł, zwiększa się wydatki w 2017 roku o kwotę 150.000 zł i zmniejsza

wydatki  2018 roku o 350.000 zł  (dz.  600 - transport  i  łączność,  rozdz.  60016 - drogi

publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

9. Na zadaniu pn.: Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem

brakującej  infrastruktury  technicznej"  zmniejsza  się  wydatki  o  kwotę  9.000  zł,

jednocześnie zwiększa się wartość całkowitą o 56.000 zł oraz zwiększa się wydatki 2016

roku o 65.000 zł (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, §

6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

10. Na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej

infrastruktury  technicznej"  zmniejsza  się  wydatki  o  kwotę  7.000  zł,  jednocześnie



zmniejsza się wartość całkowitą o 7.000 zł (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 -

drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

11.  Zadanie  pn.  „Przebudowa  ul.  Wierzbowej,  Sosnowej,  Świerkowej  i  Akacjowej  w

Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej" (dz. 600 - transport i

łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych), zostaje podzielone na dwa zadania:

a)  „Przebudowa ul.  Sosnowej  w Tobolicach z  uzupełnieniem brakującej  infrastruktury

technicznej" okres realizacji w latach 2015-2017, łączna wartość zadania 450.000 zł, w

roku 2015- 10.000 zł, w roku 2017 - 440.000 zł,

b) „Przebudowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem

brakującej infrastruktury technicznej" okres realizacji w latach 2015-2017, łączna wartość

zadania 470.000 zł, w roku 2015 - 20.000 zł, w roku 2017 - 450.000 zł,

12. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Miłej, Ks. Skłodowskiego i Jana Pawła II

w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem"

(dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych), zostaje podzielone na dwa zadania:

a) Przebudowa i  rozbudowa ulicy Miłej  i  Jana Pawła II  w Rzekuniu z uzupełnieniem

brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem" okres realizacji w latach 2015-

2017,  łączna  wartość  zadania  1.310.000 zł,  w roku 2015 -  10.000 zł,  w roku 2017 -

1.300.000 zł,

b)  Przebudowa  i  rozbudowa  ulicy  Ks.  Skłodowskiego  w  Rzekuniu  z  uzupełnieniem

brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem okres realizacji w latach 2015-

2017, łączna wartość zadania 720.000 zł, w roku 2015 - 20.000 zł, w roku 2017 - 700.000

zł,

13. Zadanie pn. „Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach - ul. Słonecznej, Gwiezdnej,

Księżycowej  i  Deszczowej  z  uzupełnieniem brakującej  infrastruktury  technicznej"  (dz.

600 -  transport  i  łączność,  rozdz.  60016 -  drogi  publiczne gminne,  §  6050 -  wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych), zostaje podzielone na dwa zadania:

a) Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach - ul. Słonecznej, Gwiezdnej, i Księżycowej

z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej okres realizacji w latach 2015-2017,

łączna wartość zadania 265.000 zł, w roku 2015 - 10.000 zł, w roku 2017 - 255.000 zł,

b)  Przebudowa  ulic  na  os.  Zielonym  w  Ławach  -  ul.  Deszczowa  z  uzupełnieniem

brakującej infrastruktury technicznej okres realizacji w latach 2015-2017, łączna wartość



zadania 365.000 zł, w roku 2015 - 10.000 zł, w roku 2017 - 355.000 zł,

14. Zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sosnowej i drogi ozn. nr ewid. 358 w Susku Nowym"

otrzymuje  brzmienie  „Przebudowa  drogi  gminnej  ozn.  nr  geodezyjnym  358  w Susku

Nowym" jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2015-2017, zwiększa się wartość

całkowitą zadania o 10.000 zł, zwiększa się wydatki w 2017 roku o 170.000 zł i zmniejsza

w roku 2020 o 160.000 zł (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne

gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

15.  Na  zadaniu  pn.:  „Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  przy  Szkole  Podstawowej  w

Borawem" ustala się okres realizacji na lata 2015-2016 jednocześnie zwiększa się wartość

całkowitą  o kwotę  255.000 zł,  zmniejsza  się  wydatki  w 2015 roku o kwotę  5.000 zł,

zwiększa się wydatki w roku 2016 o 410.000 zł, zmniejsza się wydatki 2017 roku o kwotę

150.000 zł (dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, § 6050 -

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

16.  Na  zadaniu  pn.:  „Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  przy  Szkole  Podstawowej  w

Drwęczy" zwiększa się wartość całkowitą o kwotę 315.000 zł, zmniejsza się wydatki w

2015 roku o kwotę 5.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2018 o 320.000 zł

(dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, § 6050 - wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych),

17.  Na  zadaniu  pn.:  „Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  przy  Szkole  Podstawowej  w

Laskowcu" zwiększa się wartość całkowitą o kwotę 300.000 zł,  zmniejsza się wydatki

2015 roku o 5.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2018 o 305.000 zł (dz.

801  -  oświata  i  wychowanie,  rozdz.  80101  -  szkoły  podstawowe,  §  6050  -  wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych),

18. Na zadaniu pn. „Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń"

zmniejsza się wydatki o kwotę 18.000 zł, jednocześnie zmniejsza się wartość całkowitą o

18.000 zł (dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - przedszkola, § 6050 - wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych),

19.  Na  zadaniu  pn.  „Rozbudowa  placu  zabaw  przy  przedszkolu  samorządowym  w

miejscowości Rzekuń" zmniejsza się wydatki o kwotę 51.000 zł, przy czym zmniejsza się

udział środków własnych o kwotę 101.000 zł, zwiększa się środki pochodzące dotacji z

Ministerstwa  sportu  i  turystyki  o  kwotę  50.000  zł  (§  6260  -  dotacje  otrzymane  z

państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych  jednostek  sektora  finansów  publicznych),



jednocześnie  zmniejsza  się  wartość  całkowitą  o  51.000  zł  (dz.  801  -  oświata  i

wychowanie,  rozdz.  80104  -  przedszkola,  §  6050  -  wydatki  inwestycyjne  jednostek

budżetowych),

20. Na zadaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ołdakach"

zwiększa się wartość całkowitą o kwotę 285.000 zł, zmniejsza się wydatki w 2015 roku o

kwotę 5.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2017 o 290.000 zł (dz. 801 -

oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - gimnazja, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych),

21. Na zadaniu pn.: „Przebudowa przepompowni ścieków na skrzyżowaniu u. Ostrowskiej

i  Mazowieckiej  w  Rzekuniu"  zmniejsza  się  wydatki  o  kwotę  45.000  zł,  jednocześnie

zmniejsza się wartość całkowitą o 45.000 zł (dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona

środowiska,  rozdz.  90001  -  gospodarka  ściekowa  i  ochrona  wód,  §  6050  -  wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych),

22.  Na  zadaniu  pn.:  „Budowa  gminnego  ośrodka  kultury  w  Rzekuniu"  zmniejsza  się

wydatki o kwotę 60.000 zł, (dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.

92109  -  domy  i  ośrodki  kultury,  świetlice  i  kluby,  §  6050  -  wydatki  inwestycyjne

jednostek budżetowych),

23.  Na zadaniu pn.:  „Budowa budynku świetlicy wiejskiej  w Nowej Wsi Wschodniej"

zmniejsza się wydatki o kwotę 32.000 zł, jednocześnie zmniejsza się wartość całkowitą o

32.000 zł (dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - domy i

ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

24. Na zadaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym" zmniejsza się

wydatki o kwotę 2.000 jednocześnie zmniejsza się wartość całkowitą o kwotę 454,51 zł

(dz.  926  -  kultura  fizyczna,  rozdz.  92695  -  pozostała  działalność,  §  6050  -  wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych),

25.  Na zadaniu pn.:  „Zagospodarowanie  i  oświetlenie  placu gminnego w Teodorowie"

zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000 jednocześnie zmniejsza się wartość całkowitą o

kwotę 15.000 zł (dz. 926 - kultura fizyczna, rozdz. 92695 - pozostała działalność, § 6050 -

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

26. Na zadaniu pn.: „Budowa siłowni napowietrznych w miejscowościach Czarnowiec,

Dzbenin, Ołdaki" zmniejsza się wydatki o kwotę 16.115,20 jednocześnie zmniejsza się

wartość  całkowitą  o  kwotę  16.115,20  zł  (dz.  926  -  kultura  fizyczna,  rozdz.  92695  -

pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).



Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w tekstach jednolitych Uchwał, po uchwaleniu

przez Radę Gminy Rzekuń.

Powyższe  zmiany  znajdą  również  odzwierciedlenie  w Uchwale  w sprawie  zmiany

WPF na lata 2015-2024 roku. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił  Państwa radnych o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

Autopoprawkę zgłoszoną przez Pana Wójta do projektu uchwały w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej na lata 2015-2025 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w

budżecie gminy Rzekuń na 2015 r. 

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Autopoprawki proszony jest  o podniesienie
ręki  - 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- stwierdził, iż Autopoprawka

zgłoszona  przez  Pana  Wójta  do  projektu  uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy

finansowej  na  lata  2015-2025 oraz  do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

gminy Rzekuń na 2015 r. została przyjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych,

15 głosami za. 

Następnie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025

wraz z przegłosowaną Autopoprawką zgłoszoną przez Pana Wójta.

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem uchwały  wraz  z  przegłosowaną
Autopoprawką proszony jest  o podniesienie ręki  - 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka- stwierdził,  iż  uchwała  w



sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  na  lata  2015-2025  wraz  z

przegłosowaną Autopoprawką,  została  podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15

radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 7.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Rzekuń na 2015 rok

Proszę Panią Bogumiłę Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Proszę Pana Jerzego Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie

opinii  Komisji w tej sprawie.

Proszę  Pana Janusza Kubła  -  Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Czy są uwagi do projektu uchwały.

Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o zabieranie głosu w tym punkcie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

przyjęcie   uchwały  w sprawie  zmian w budżecie  gminy  Rzekuń na  2015 rok  wraz  z

przegłosowaną Autopoprawką zgłoszoną przez Pana Wójta

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała  w

sprawie  zmian w budżecie  gminy Rzekuń na  2015 rok  została  podjęta  w głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 



Do punktu 8.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku  obrad  jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń na 2016

roku,

Proszę Panią Bogumiłę Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Proszę Pana Jerzego Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie

opinii  Komisji w tej sprawie.

Proszę  Pana Janusza Kubła  -  Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Czy są uwagi do projektu uchwały.

Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o zabieranie głosu

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń na 2016 roku,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Rzekuń na 2016 roku,  została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15

radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 9.



Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- następny punktem porządku

obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę nr XII/88/2015 Rady Gminy

Rzekuń  z  dnia   30  listopada  2015  r.  w  sprawie  określenia  zasad  przyznawania  diet

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Rzekuń,

Proszę Panią Bogumiłę Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Proszę Pana Jerzego Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie

opinii  Komisji w tej sprawie.

Proszę  Pana Janusza Kubła  -  Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Czy są uwagi do projektu uchwały.

Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o zabieranie głosu

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/88/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia  30 listopada

2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych

jednostek pomocniczych gminy Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała

zmieniająca uchwałę nr XII/88/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia  30 listopada 2015 r. w sprawie

określenia  zasad  przyznawania  diet  przewodniczącym  organów  wykonawczych  jednostek

pomocniczych  gminy Rzekuń, została  podjęta  w  głosowaniu  jawnym,  w  obecności  15

radnych, 15 głosami za. 



Do punktu 10.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/89/2015 Rady

Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady

Gminy Rzekuń,

Proszę Panią Bogumiłę Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Proszę Pana Jerzego Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie

opinii  Komisji w tej sprawie.

Proszę  Pana Janusza Kubła  -  Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Czy są uwagi do projektu uchwały.

Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o zabieranie głosu

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/89/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada

2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała

zmieniająca uchwałę nr XII/89/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie

ustalenia  wysokości  diet  dla  radnych  Rady Gminy  Rzekuń, została  podjęta  w głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 11.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem



porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia woli kontynuacji

członkostwa Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

z siedzibą w Troszynie,

Proszę Panią Bogumiłę Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Proszę Pana Jerzego Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie

opinii  Komisji w tej sprawie.

Proszę  Pana Janusza Kubła  -  Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Czy są uwagi do projektu uchwały.

Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o zabieranie głosu

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  kontynuacji  członkostwa  Gminy  Rzekuń  w

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie  wyrażenia  woli  kontynuacji  członkostwa  Gminy Rzekuń  w Stowarzyszeniu  Lokalna

Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie, została podjęta w głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 12.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku  obrad  jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na

działalność Wójta Gminy Rzekuń,



Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  odczytał  projekt uchwały.

Zwrócił  się  do Rady Gminy czy powinien również odczytać uzasadnienie  do projektu

uchwały.  Państwo  Radni  jednomyślnie  zadecydowali  o  nieodczytywaniu  uzasadnienia,

wszyscy  je  otrzymali  wraz  z  zawiadomieniem  na  sesję.  Nie  widzę  też  powodów  do

odczytywania czegoś, co wszyscy znamy. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały?

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu. Nie widzę.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 13 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 2 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Wójta  Gminy  Rzekuń, została  podjęta  w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 13 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.

Do punktu 13.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku  obrad  to  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie   nadania  nazwy ulicy  w

miejscowości Dzbenin i Goworki

Proszę Panią Bogumiłę Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Proszę Pana Jerzego Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie



opinii  Komisji w tej sprawie.

Proszę  Pana Janusza Kubła  -  Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy są  uwagi  do

projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Proszę o zabieranie głosu

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin i Goworki

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości  Dzbenin  i  Goworki została  podjęta  w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 14.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku  obrad  to  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie   nadania  nazwy ulicy  w

miejscowości Rzekuń,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  projekt  uchwały  zostanie

odczytany, ponieważ został dziś wprowadzony pod obrady sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do



projektu uchwały?

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości  Rzekuń, została  podjęta  w  głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 15.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenie projektu uchwały

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2016 rok

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił Panią Bogumiłę

Dzwonkowską  -  Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Oświaty  o  przedstawienie  opinii

Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej

sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Janusza

Kubła  -  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony

Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do



projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów

pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2016 rok

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,
–

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2016 rok  została

podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 16.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady

Gminy Rzekuń na 2016 rok,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił  Panią Bogumiłę

Dzwonkowską  -  Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Oświaty  o  przedstawienie  opinii

Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej

sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Janusza

Kubła  -  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony



Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2016 rok,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Gminy  Rzekuń  na  2016  rok, została  podjęta  w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 17.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  następnym punkt porządku

obrad jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie   pomocy finansowej  udzielonej  z

budżetu gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację

zadań w zakresie drogownictwa

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  Projekt  uchwały  zostanie

odczytany, ponieważ został dziś wprowadzony pod obrady.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  zapytał czy są uwagi do

projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym



punkcie. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  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

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Rzekuń w formie dotacji celowej

Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa została podjęta w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 18.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka- następnym  punktem

porządku  obrad  jet  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  Wieloletniej

Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015

r. Uchwała nr Os.442.2015

Uchwała Nr Os.442.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rzekuń projekcie uchwały 
Rady Gminy Rzekuń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń na lata 
2016 - 2025
Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z pózn. zm.) oraz art. 
230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013r.f poz. 
885 z późn. zm.)

Skład Orzekający w składzie: 



Przewodnicząca - Bożena Gawrychowska Członkowie       
                           - Elżbieta Dorota Głażewska
                            - Henryk Kiereś
uchwala, co następuje:

§1.
Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Rzekuń projekcie uchwały
Rady Gminy Rzekuń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń na lata
2016 - 2026.

§2.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie
W  dniu  16  listopada  2015  roku  wpłynął  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w
Warszawie  przekazany  w  formie  dokumentu  elektronicznego  projekt  uchwały  Rady
Gminy Rzekuń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń na lata 2016-
2026.
Analizując wskazany projekt stwierdzono, że zawiera on dane wymagane art. 226 ust. 1,
2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projekt spełnia też wymogi określone art. 227 ustawy o finansach publicznych, dotyczące
okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty
długu.
W projekcie WPF przewidziano upoważnienia  dla  Wójta  niewykraczające poza zakres
określony  w art.  228  ustawy o  finansach  publicznych.  Wartości  przyjęte  na  2016r.  w
projekcie  wieloletniej  prognozy  finansowej  i  w  przedłożonym  przez  Wójta  projekcie
uchwały budżetowej Gminy na 2016r. są zgodne, a więc w przypadku podjęcia przez Radę
Gminy  Rzekuń  uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  i  uchwały
budżetowej na 2016r. zgodnie z przedłożonymi projektami, zostanie spełniony warunek
określony art. 229 ustawy o finansach publicznych.
Wykazane  w projekcie  kwoty  prognozowanych na  2016 rok  wydatków bieżących  nie
przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, co wskazuje na to, że opracowując
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej brano pod uwagę fakt, że
zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie można uchwalić budżetu, w
którym relacja ta byłaby inna.
Z  przedłożonego  projektu  wynika,  że  opracowując  ten  projekt  wzięto  pod  uwagę
dyspozycję zawartą w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku
2016 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem.
W  oparciu  o  dokonaną  analizę  i  dane  oraz  zamieszczone  w  projekcie  objaśnienia
przyjętych  wartości,  należy  stwierdzić,  że  Skład  Orzekający  nie  znalazł  podstaw  do
zakwestionowania realistyczności projektu wieloletniej prognozy finansowej
W tym stanie rzeczy Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił  Panią Bogumiłę



Dzwonkowską  -  Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Oświaty  o  przedstawienie  opinii

Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej

sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Janusza

Kubła  -  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony

Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały.

Pan Wójt zgłasza Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej

Prognozy Finansowej i do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

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

2016 rok oraz WPF na 2016 rok:

1.  Zwiększa  się  wydatki  w  dz.  600  -  transport  i  łączność,  rozdz.  60004  -  lokalny transport

zbiorowy,  §  2310  -  dotacje  celowe  przekazane  gminie  na  zadania  bieżące  realizowane  na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł,

2. Zwiększa się wydatki w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75022 - rady gmin, § 3030 -

różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.918,96 zł,

3. Zwiększa się wydatki w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75022 - rady gmin, § 4210 -

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł,

4. Zgodnie z informacją o właściwym zaklasyfikowaniu środków na dofinansowanie zadania pn.:

Budowa  systemu  ostrzegania  i  alarmowania  ludności  w  ramach  „Regionalnego  programu

operacyjnego woj. mazowieckiego 2014-2020 zmniejsza się wydatki w dz. 754 - bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 - obrona cywilna, 6300 - dotacja celowa na

pomoc finansową udzielaną  między jednostkami  samorządu  terytorialnego  na  dofinansowanie

własnych  zadań  inwestycyjnych  i  zakupów  inwestycyjnych  w  kwocie  12.000  zł,  natomiast

zwiększa się § 6629 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

5. Zmniejsza się wydatki w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, §

4260 - zakup energii w kwocie 25.000 zł,



6. Zwiększa się wydatki w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - przedszkola, § 4260 -

zakup energii w kwocie 25.000 zł,

7. Zwiększa się wydatki w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - pozostała działalność,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.600 zł, § 4120 - składki na Fundusz

Pracy w kwocie - 400 zł,

8. Zwiększa się wydatki w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 -

pozostała działalność, § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.000

zł,

9. Wprowadza się zadanie pn. Przebudowa mostów w miejscowości Ławy i miejscowości

Ołdaki  na  rzece  Czeczotka  wraz  z  dojazdami  w  kwocie  2.000.000  zł  (dz.  600  -  transport  i

łączność,  rozdz.  60014  -  drogi  publiczne  powiatowe,  §  6300  -  dotacja  celowa  na  pomoc

finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

10. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach" zwiększa się wydatki w 2016

roku o kwotę 340.000 zł jednocześnie zmniejsza się wartość całkowitą zadania o 100.000 zł (dz.

010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

11. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie" zmniejsza się wartość całkowita

zadania o 15.000 zł (dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

12. Na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie" zmniejsza się

wartość całkowita zadania o 170.000 zł jednocześnie zmienia się źródło finansowania inwestycji

w 2016 roku: zmniejsza się udział środków własnych o 329.552 zł a zwiększa środki pochodzące

z WFOŚiGW (dz.  010 -  rolnictwo i  łowiectwo,  rozdz.  01010 -  infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

13.  Na  zadaniu  pn.:  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Czarnowcu"  zmniejsza  się  wartość

całkowitą o 9.000 zł (dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

14.  Na zadaniu pn.:  „Przebudowa drogi gminnej  nr geodezyjny 317/2 i  221 w msc. Przytuły

Stare" zmniejsza się wartość całkowitą o 240.000 zł, jednocześnie określa się lata realizacji na

2014-2017, zwiększa się wydatki w 2017 roku o kwotę 150.000 zł i zmniejsza wydatki 2018 roku

o 350.000 zł (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 -

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

15.  Na  zadaniu  pn.:  Przebudowa  ul.  Dębowej  i  Brzozowej  w  Czarnowcu  z  uzupełnieniem

brakującej infrastruktury technicznej" zwiększa się wydatki o 65.000 zł jednocześnie zwiększa się



wartość całkowitą o 56.000 zł  (dz. 600 - transport  i łączność, rozdz.  60016 - drogi publiczne

gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

16.  Na  zadaniu  pn.  „Przebudowa  ul.  Wiejskiej  w  Tobolicach  z  uzupełnieniem  brakującej

infrastruktury technicznej"  zmniejsza  się  wartość  całkowitą  o  7.000  zł  (dz.  600  -  transport  i

łączność,  rozdz.  60016  -  drogi  publiczne  gminne,  §  6050  -  wydatki  inwestycyjne  jednostek

budżetowych),

17. Zadanie pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej, Sosnowej, Świerkowej i Akacjowej w Tobolicach z

uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej" (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016

-  drogi  publiczne  gminne,  §  6050  -  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych),  zostaje

podzielone na dwa zadania:

a)  „Przebudowa  ul.  Sosnowej  w  Tobolicach  z  uzupełnieniem  brakującej  infrastruktury

technicznej"  okres  realizacji  w latach  2015-2017,  łączna  wartość  zadania 450.000 zł,  w roku

2017-440.000 zł,

b)  „Przebudowa  ul.  Wierzbowej,  Świerkowej  i  Akacjowej  w  Tobolicach  z  uzupełnieniem

brakującej infrastruktury technicznej" okres realizacji w latach 2015-2017, łączna wartość zadania

4700.000 zł, w roku 2017 - 450.000 zł,

18. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Miłej,  Ks. Skłodowskiego i Jana Pawła II w

Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem" (dz. 600 -

transport  i  łączność,  rozdz.  60016 -  drogi  publiczne  gminne,  §  6050 -  wydatki  inwestycyjne

jednostek  budżetowych),  zostaje  podzielone  na  dwa  zadania,  wraz  ze  zmianą  konstrukcji

finansowej:

a) Przebudowa i rozbudowa ulicy Miłej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej

infrastruktury technicznej  wraz  z  oświetleniem" okres  realizacji  w latach  2015-  2017,  łączna

wartość zadania 1.310.000 zł, w roku 2017 - 1.300.000 zł,

b) Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej

infrastruktury  technicznej  wraz  z  oświetleniem  okres  realizacji  w  latach  2015-  2017,  łączna

wartość zadania 720.000 zł, w roku 2017 - 700.000 zł,

19.  Zadanie  pn.  „Przebudowa  ulic  na  os.  Zielonym  w Ławach  -  ul.  Słonecznej,  Gwiezdnej,

Księżycowej  i  Deszczowej  z  uzupełnieniem brakującej  infrastruktury  technicznej"  (dz.  600  -

transport  i  łączność,  rozdz.  60016 -  drogi  publiczne  gminne,  §  6050 -  wydatki  inwestycyjne

jednostek budżetowych), zostaje podzielone na dwa zadania:

a) Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach - ul.  Słonecznej, Gwiezdnej, i  Księżycowej z

uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej okres realizacji w latach 2015-2017, łączna

wartość zadania 265.000 zł, w roku 2017 - 255.000 zł,

b)  Przebudowa ulic  na os.  Zielonym w Ławach -  ul.  Deszczowa z  uzupełnieniem brakującej

infrastruktury technicznej okres realizacji w latach 2015-2017, łączna wartość zadania 365.000 zł,



w roku 2017 - 355.000 zł,

20.  Zadanie  pn.:  „Przebudowa  ul.  Sosnowej  i  drogi  ozn.  nr  ewid.  358  w  Susku  Nowym"

otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geodezyjnym 358 w Susku Nowym"

jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2015-2017, zwiększa się wartość całkowitą zadania

o 10.000 zł, zwiększa się wydatki w 2017 roku o 170.000 zł i zmniejsza w roku 2020 o 160.000 zł

(dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne

gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

21. Wprowadza się zadanie pn.: „Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu", z okresem realizacji

2016-2018, łączna wartość 210.000 zł, w 2016 roku kwota 10.000 zł, w roku 2018 kwota 200.000

zł  (dz.  600 -  transport  i  łączność,  rozdz.  60016 -  drogi  publiczne  gminne,  §  6050 -  wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych),

22.  Zadanie  pn.:  „Przebudowa  drogi  nr  427  w  Czarnowcu  Kolonia"  otrzymuje  brzmienie

„Przebudowa drogi gminnej nr geodezyjny 427 w Czarnowcu Kolonia" (dz.  600 -  transport  i

łączność,  rozdz.  60016  -  drogi  publiczne  gminne,  §  6050  -  wydatki  inwestycyjne  jednostek

budżetowych)

23. Na zadaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem"

ustala się okres realizacji na lata 2015-2016 jednocześnie zwiększa się wartość całkowitą o kwotę

255.000 zł zwiększa się wydatki w roku 2016 o 410.000 zł, zmniejsz a się wydatki 2017 roku o

kwotę 150.000 zł (dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, § 6050 -

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

24. Na zadaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy"

zwiększa się wartość całkowitą o kwotę 315.000 zł jednocześnie zwiększa się wydatki w roku

2018 o 320.000 zł (dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, § 6050 -

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

25. Na zadaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Laskowcu"

zwiększa się wartość całkowitą o kwotę 300.000 zł jednocześnie zwiększa się wydatki w roku

2018 o 305.000 zł (dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, § 6050-

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

26.  Na  zadaniu  pn.:  „Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  przy  Zespole  Szkół  w  Ołdakach"

zwiększa się wartość całkowitą o kwotę 285.000 zł jednocześnie zwiększa się wydatki w roku

2017 o 290.000 zł (dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - gimnazja, § 6050 - wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych),

27. Na zadaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym" zmniejsza się wartość

całkowitą o kwotę 454,51 zł (dz. 926, rozdz. 92695, § 6050).

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

Radę Gminy Rzekuń.



Powyższe  zmiany  znajdą  również  odzwierciedlenie  w Uchwale  w sprawie  zmiany

WPF na lata 2016-2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Proszę Państwa radnych o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

Autopoprawkę zgłoszoną  przez  Pana  Wójta  do  projektu  uchwały  w sprawie  przyjęcia

wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2016-2025  oraz do  projektu uchwały

budżetowej gminy Rzekuń na 2016r. 

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Autopoprawki proszony jest  o podniesienie
ręki  - 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- stwierdził, iż Autopoprawka

zgłoszona  przez  Pana  Wójta  do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej

prognozy  finansowej  na  lata  2016-2025  oraz  do  projektu  uchwały  budżetowej  gminy

Rzekuń na 2016r.  została przyjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15

głosami za. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025

wraz z przegłosowaną Autopoprawką zgłoszoną przez Pana Wójta.

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem uchwały  wraz  z  przegłosowaną
Autopoprawką proszony jest  o podniesienie ręki  - 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała  w

sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2016-2025  wraz  z

przegłosowaną Autopoprawką,  została  podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15

radnych, 15 głosami za. 



Do punktu 19.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy

Rzekuń na 2016 rok

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- przedstawił obecnym opinię

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 r. Uchwała nr Os.443.2015

Uchwała Nr OS.443.201 5
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rzekuń projekcie uchwały
budżetowej na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w tym
projekcie
Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) i art. 246
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885
z późn. zm.)
Skład Orzekający w składzie:
Przewodnicząca - Bożena Gawrychowska
                           - Henryk Kiereś
                           - Jolanta Białobrzewska
uchwala, co następuje:
§1.
Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Rzekuń projekcie uchwały
budżetowej Gminy na 2016 rok.
§2.
Wydaje  pozytywną  opinię  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przedstawionego  w
przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Rzekuń na 2016
rok.
§3.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zarządzenie  Nr  75/2015  Wójta  Gminy  Rzekuń  z  dnia  listopada  2015r.  w  sprawie
przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016r. przy którym Wójt Gminy przedłożył
projekt uchwały budżetowej Gminy Rzekuń na 2016 r. wraz z uzasadnieniem.
I.
Projekt uchwały budżetowej Gminy Rzekuń w zakresie dochodów i wydatków budżetu



Gminy został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:
1) dochody - 28.824.130,00 zł, w tym: bieżące - 28.204.130,00 zł, majątkowe -
620.000,00 zł,
2)  wydatki  -  34.095.933,91  zł,  w  tym:  bieżące  -  24.458.997,09  zł,  majątkowe  -
9.636.936,82 zł.
Gmina nie planuje dochodów ze środków z budżetu Unii Europejskiej ani wydatków na
programy i projekty realizowane z udziałem tych środków. Przedłożony projekt uchwały
budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone ustawą o finansach publicznych, tj.:
źródła pokrycia deficytu,
przychody 329.552,00 zł i rozchody 952.650,50zł budżetu Gminy,
dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami,
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
191.000,00  zł  i  wydatki  189.500,00  zł  na  realizację  zadań  określonych  w  Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 1.500,00 zł na
realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
dochody  w  kwocie  900.000,00  zł  z  tytułu  opłat  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.  Wydatki  z  tego  źródła  w  wysokości  planowanych  dochodów  są
przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
dotacje udzielane z budżetu Gminy z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych i dla jednostek spoza tego sektora , z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych
i celowych,
limity zobowiązań,
rezerwę ogólną i rezerwy celowe (w tym rezerwę na zarządzanie kryzysowe),
upoważnienia dla organu wykonawczego niewykraczające poza art. 258 i art. 264 ust. 3
ustawy o finansach publicznych.
W projekcie budżetu Gminy Rzekuń na 2016 rok spełniony został wymóg wynikający z
art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zaplanowane dochody
bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Podstawowe wartości przyjęte w
projekcie uchwały budżetowej są zgodne z odpowiednimi wartościami w przedłożonym
przez Wójta projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowe j - zachowano
zatem wymogi wynikające z art. art. 229 ww. ustawy.
Ponadto  została  zachowana  relacja  wynikająca  z  art.243  ust.  1  ustawy  o  finansach
publicznych tj. wskaźnika spłaty zobowiązań.
W świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia
podstawowe wymogi określone przepisami ustawy o finansach publicznych.

II.
Przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rzekuń deficyt na 2016r. wynosi
5.271.803,91 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu
z lat ubiegłych, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.
Mając  na  uwadze,  ze  Gmina Rzekuń posiada nadwyżkę z  lat  ubiegłych w wysokości
21.415.940,42zł  -  należy  uznać,  że  ma  możliwość  sfinansowania  deficyty



przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej.
Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Proszę Panią Bogumiłę Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Proszę Pana Jerzego Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie

opinii  Komisji w tej sprawie.

Proszę  Pana Janusza Kubła  -  Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.

Pan Piotr Suchta-  radny- Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Szanowni  Państwo,

Panie Wójcie. Ja tylko chciałem parę słów do pana Wójta odnośnie projektu uchwały w

sprawie budżetu na 2016 rok. Stawia mnie pan tutaj w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ

myślę że jest to dobry budżet, aczkolwiek zabrakło tu inwestycji na części tu zachodniej,

czyli miejscowości Dzbenin, Korczaki, Kamianka. Także panie Wójcie wracając do naszej

wczorajszej rozmowy, myślę że w następnych miesiącach pojawią się zmiany w budżecie.

Myślę,  że  przychyli  się  pan  do  mojego  wniosku.  Żaden  z  wniosków,  które  do  pana

składałem nie został tutaj ujęty. Że przychyli się pan do mojego wniosku, do wniosku

mieszkańców.  Właśnie  asfaltowania  tutaj  drogi  530  i  brakującego  asfaltu  na  ulicy

Wspólnej. Dziękuję.

Stanisław Godzina- Wójt- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Też

jestem tego zdania panie radny, że ten budżet jest dobrym budżetem. Bardzo przyjaznym

gminie Rzekuń, ponieważ jest w nim bardzo wiele inwestycji i tych nowych i tych które są

kontynuacją i tak naprawdę więcej inwestycji będzie w roku 2017. Zdecydowanie więcej.

Ale teraz chciałbym odnośnie tego, co pan powiedział. Nie do końca tak jest, ponieważ na



Dzbeninie powstaje bardzo wiele nowych dróg i wiele nowych osiedli i tam inwestujemy

powiem, że non stop. 80% wykonywanych wodociągów, które nie są zapisane literalnie w

budżecie  gminy,  wykonuje  się  na  Dzbeninie.  A Zakład  Obsługi  Gminy  wykonuje  ich

kilkanaście  kilometrów  rocznie.  Następnie  sukcesywnie  i  stale  utrzymujemy  drogi  w

przejezdności i w możliwie najlepszym stanie w jakim jest to możliwe przy tych drogach

gruntowych w nowych terenach. Drogi są tak naprawdę w polach. Ponadto dodam, jeżeli

chodzi o oświetlenie uliczne, choć to w poprzednich latach nie było odzwierciedlone w

budżecie, bo mamy jedno zadanie w budżecie ogólne, ale najwięcej lamp oświetleniowych

zawisło właśnie na terenie Dzbenina, o którym pan mówi. Chciałbym powiedzieć, że nie

dzielimy  tego.  Patrzymy  w  takim kierunku,  że  dzielimy  zgodnie  z  potrzebami.  Żeby

realizować to na tym etapie rozwoju poszczególnych miejscowości. Odbyłem spotkanie z

mieszkańcami, bo był pomysł żeby zrealizować odcinek kanalizacji. W tym rejonie pod

Pomianem nie było większego zainteresowania. Niewykluczone, że w przyszłości do tego

tematu  wrócimy,  jeżeli  Wysoka  Rada  ewentualny  wniosek  mój  przyjmie.  Chciałem

powiedzieć, że jeżeli chodzi o Korczaki i Kamiankę, to one w tym roku zostały bardzo

mocno  dofinansowane,  ponieważ  800  tys.  zł  zostało  przeznaczone  na  dotacje,  na

przebudowę drogi. To są maleńkie miejscowości zarówno Korczaki, jak i Kamianka na

terenie  gminy  Rzekuń.  Natomiast  poszły  tam  ogromne  środki,  do  Kamianki  został

wybudowany również wodociąg. To, że w jednym roku nie ma to nie znaczy, że nie było

w poprzednich latach, i że nie będzie w latach następnych. Ja pamiętam jak kilka lat temu

pytano mnie czy jestem dumny z położonych płyt na ul. Polnej i wtedy powiedziałem tak.

Bo  nikomu  nie  przychodziło  do  głowy,  że  wybudujemy  na  całych  osiedlach,  że

wybudujemy asfalt.  Musimy robić to po kolei.  Najpierw to co jest w ziemi, a dopiero

potem to co na ziemi. Drogi są wszystkie przejezdne, są w takim stanie że można z nich

korzystać. Jeżeli wybudujemy w tej kadencji zaplanowane drogi asfaltowe, to na pewno w

następnych latach będzie więcej tych dróg, które są ledwie powstałymi drogami, również

w  tych  nowo  powstałych  osiedlach.  Chciałbym,  żeby  pan  radny  widział  również  tę

pozytywną  stronę  działalności  gminy  na  terenie  pana  okręgu  wyborczego.  Natomiast

dodam, że się nie dziwię, że pan radny podnosi ten temat. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- dziękuję, czy ktoś z Państwa

Radnych chciałby jeszcze w tym punkcie? Nie było chętnych do udziału w dyskusji.



Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

przyjęcie   uchwały  budżetowej  gminy  Rzekuń  na  2016  rok  wraz  z  przegłosowaną

Autopoprawką zgłoszoną przez Pana Wójta

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała  w

sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2016 rok została podjęta w głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. Bardzo dziękuję Państwu za głosowanie,

proszę Pan Wójt chciałby jeszcze zabrać głos.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni

Państwo.  Chciałbym  wyrazić  podziękowanie  dla  Wysokiej  Rady  za  przyjęcie  tego

budżetu. Budżet jest na miarę możliwości i na pewno zostanie zrealizowany, być może w

ciągu roku pojawią się nowe możliwości pozyskania środków i będziemy wprowadzać

nowe zadania, tak jak robiliśmy to do tej pory, ale na taką gminę jak nasza- wydatki ponad

34 mln złotych.  To jest  potężna kwota,  z  czego 28% aż,  to  są  wydatki  inwestycyjne.

Wierzcie mi Państwo, gminy jak mają 10% to już są mocno zadowolone z wydatków. My

mamy ich ponad 28 %, a myślę że jak uda nam się pozyskać zaplanowane środki,  to

będzie można tę kwotę zwiększyć. Szanowni Państwo mam świadomość, że potrzeby są

ogromne.  Nadrabiamy  te  zaległości,  które  były,  w  bardzo  szybkim tempie.  Mam  też

świadomość,  że  oczekiwania  są  bardzo  duże.  Wszyscy  chcemy  jeździć  po  dobrych

drogach, mieć wodociąg i kanalizację. Będziemy robić wszystko, ale w miarę możliwości

i realiów, żeby inwestycje te zrealizować. Chciałbym powiedzieć też dziś przekazaliśmy 2

mln dotacji dla Powiatu Ostrołęckiego. Musimy mieć wszyscy świadomość, że musimy

być  realistami,  że  ta  inwestycja  będzie  wykonana  wtedy,  kiedy  Starosta  uzyska

dofinansowanie, o które będzie zabiegał i tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć, że

jest  zrealizowana  kiedy  wjadą  maszyny na  to  zadanie.  Te  rzeczy  na  które  my mamy

bezpośredni wpływ to jest zupełnie co innego. Nasze własne inwestycje, to ja o nich mogę

powiedzieć, że zostaną zrealizowane. Natomiast inwestycje, które realizuje z nami ktoś

inny,  z  naszym  udziałem,  to  proszę  Państwa,  nie  do  końca  możemy  za  nie  ponosić

odpowiedzialność, chociaż się staramy. Jak Państwo wiecie o tym, współpraca Starostwa



Powiatowego i nasza, moja i Starosty też, układają się pomyślnie. Gmina została też w

pewien  sposób wyróżniona  na  poprzednich  sesjach  za  tę  współpracę,  zrealizowaliśmy

bardzo dużo inwestycji, które służą mieszkańcom. Wybudowaliśmy wiele dróg, które są

kręgosłupem, myślę głównie o drodze przez Ławy, Kamianka w ostatnim czasie, Rzekuń,

Czarnowiec  i  szereg  innych  inwestycji,  Nowa  Wieś  Wschodnia.  Także  ta  współpraca

naprawdę jest dobra i my nie psujmy tego, zabiegajmy o to, że to co jest możliwe, ja będę

kontynuował to, mam nadzieje dobrą współpracę, do tej pory taka była i nic nie wskazuje

na to, że może być inaczej, żebyśmy mogli te wspólne inwestycje realizować, mam pełna

świadomość tego,  że,  myślę  że  Wysoka Rada również ma tego świadomość,  że  drogi

powiatowe  stanowią  naprawdę  kręgosłup  komunikacyjny  naszej  gminy.  Mieszkańcy,

użytkownicy dróg tak naprawdę nie pytają czy jest to droga Starosty czy gminy, tylko czy

się po niej dobrze jeździ. A po tych drogach, które budujemy jeździ się dużo lepiej, bo są

gładkie  i  bezpieczne,  są  namalowane  pasy,  utwardzone  pobocza,  żeby  były

bezpieczniejsze.  Będziemy  zabiegać,  żeby  te  inwestycje  zaplanowane  realizować.

Dziękuję  serdecznie  za  poparcie  budżetu  i  rozmawiajmy,  tam  gdzie  to  jest  możliwe

obracając  się  oczywiście  w  realiach  i  możliwościach,  żeby  to  co  robimy,  robić  ku

pożytkowi mieszkańców, którzy nam powierzyli te zadania. Dziękuje serdecznie.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- dziękuję.

Do punktu 20.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku  obrad  jest  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie   ustalenia  programu

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i kultury

oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń w tym zakresie dla szczególnie

uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  projekt  uchwały  zostanie

odczytany, ponieważ dziś został wprowadzony pod obrady sesji Rady Gminy.

Proszę Państwa to są te dzisiejsze projekty uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały.



Pan Zbigniew Małkowski- radny-  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zwracam się

do pana Wójta, na przyszłość, żeby na komisje dawał nam takie uchwały, żebyśmy mogli

w jakiś sposób to przedyskutować, nie mięliśmy nawet możliwości dyskusji na ten temat.

Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- o ile pamiętam, mieliśmy to

na  wczorajszej  komisji,  tylko  że  … no tak,  ja  wcale  nie  neguje  spostrzeżeń radnego.

Każdy radny ma prawo się wypowiedzieć i mieć wątpliwości. Natomiast co do zasady to

jest takie unormowanie tego co do tej pory żeśmy robili. Przyznawaliśmy nagrody jako

gmina  i  pewnie  trzeba  to  unormować  prawnie.  Dla  absolwentów  od  dłuższego

przyznawaliśmy nagrody na  zakończenie  roku.  Pamiętamy wszyscy radni  jak  to  było,

jesteśmy tu na sali. Pamiętamy, że nagrody były wręczane. Natomiast musi być ten papier

tzw. wytworzony do tego, to jest cała biurokracja. Pan Wójt chciał się odnieść, proszę

bardzo.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt- Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Szanowni

Państwo.  Te  uchwały  tak  jak  zostało  to  zauważone,  wczoraj  były  na  komisji.  Nie

roztoczyła się nad nimi dyskusja wprawdzie, może dlatego trochę umknęły panu radnemu.

Niemniej jednak uwaga jest słuszna, tylko że życie tak szybko się toczy. Gdybyśmy tak

naprawdę  zgodnie  z  tym  wnioskiem,  to  uchwały  o  przyznanie  dotacji  dla  Starostwa

Powiatowego  też  nie  powinno  być.  To  są  takie  rzeczy,  które  wynikają.  Natomiast  te

uchwały proszę Państwa powinny być podjęte kilka, czy kilkanaście lat temu, ponieważ

przepisy weszły a uchwał  tych nikt  nie wprowadził.  My staramy się  to normować,  to

wychodzi w pewnym momencie, a wyszło teraz. Bo o ile możemy przyznać indywidualne

nagrody,  to  jak  mamy  zespoły,  chór-  to  trzeba  było.  Nie  ukrywam,  że  tę  pracę  pan

Dyrektor  Zakładu  Obsługi  Gminy  prowadził  dość  długo,  chodziło  o  to  żeby  zebrać

wszystkie informacje, porównać to z innymi gminami i to zostało zrobione. Tak naprawdę

tam są  istotne  te  kwoty,  reszta  to  jest  czysto proceduralna.  Ale  jak  najbardziej  uwagi

przyjmuję. Wierzcie mi Państwo, że ja jestem tutaj, nawet z panią Sekretarz rozmawiamy,

jestem za tym żeby te uchwały szły wszystkie  na  komisje  i  wszystkie  były wcześniej

przygotowywane, ale tak jak mówię, życie wymusza pewne działania. Szybciej się toczy

niż my jesteśmy w stanie nadążyć, tak jakby chociaż dzisiejsze zadania inwestycyjne  na

dotację dla Starosty, też kwota duża, bo tutaj mamy drobne kwoty, a przy dotacji mamy



kwotę 2 mln złotych. Dziękuję. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-   dziękuję,  byliśmy  w

punkcie uwagi do projektu uchwały. Teraz otwieram dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie głosu w tym punkcie. Nie było chętnych do udziału w dyskusji. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka- poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i

młodzieży w dziedzinie nauki,  sportu i  kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta

Gminy Rzekuń w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na

terenie gminy Rzekuń,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 14 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie  ustalenia  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  w

dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń

w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Rzekuń, została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 14 głosami za,

przy 1 wstrzymującym się.

Do punktu 21.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie   Regulaminu przyznawania

nagród i  wyróżnień dla  osób fizycznych za  osiągnięte  wyniki  sportowe i  innych osób

wyróżniających  się  osiągnięciami  w  działalności  sportowej  zamieszkałych  na  terenie

gminy Rzekuń, 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  projekt  uchwały  zostanie

odczytany,  ponieważ  dziś  został  wprowadzony  pod  obrady  sesji  Rady  Gminy.  Po

odczytani projektu uchwały. Przewodniczący zakomunikował, że mamy do czynienia z

podobną sytuacją.



Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały. Myślę, że ta sama uwaga przy poprzedniej uchwale. To jest ta sama

ranga. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu. Nie było chętnych do udziału w dyskusji. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  przyznawania  nagród  i  wyróżnień  dla  osób

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami

w działalności sportowej zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń, 

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 13 radnych,

– Kto jest przeciw  - 2 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte

wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

zamieszkałych  na  terenie  gminy  Rzekuń,   została  podjęta  w  głosowaniu  jawnym,  w

obecności 15 radnych, 13 głosami za, przy 2 przeciw.

Do punktu 22.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem

porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznawania nagród Wójta

Gminy Rzekuń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i

ochrony kultury 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  odczytał  projekt uchwały,

ponieważ dziś został wprowadzony pod obrady sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

uchwały. Myślę, że te same uwagi. 



Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  otworzył dyskusję w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu. Nikt nie wyraził woli zabrania głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie  przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń za osiągnięcia w

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie ręki
- 15 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,
–

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń-  Edward Gryczka-  stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie przyznawania  nagród  Wójta  Gminy  Rzekuń  za  osiągnięcia  w  dziedzinie

twórczości  artystycznej,  upowszechniania  i  ochrony  kultury,   została  podjęta  w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 23.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Punkt 23. porządku obrad to

interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. Dobrnęliśmy już do tego punktu. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił o zabieranie głosu

w tym punkcie porządku obrad. Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie. 

Do punktu 24.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  To  odpowiedzi  na
interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

Do punktu 25.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Punkt 25. porządku obrad to

wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  poprosił o zabieranie głosu



w tym punkcie. W tym miejscu chciałbym poprosić obecnych Strażaków z Borawego i

pana Prezesa Krzysztofa, jeżeli jest na sali. 

Pan Krzysztof Szwed- Prezes OSP w Borawem- w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej

i Zarządu chciałbym serdecznie podziękować za ten tutaj prezentowany sprzęt. Chciałbym

podziękować Wysokiej radzie, panu Wójtowi i jeszcze jednej osobie, która taką codzienną

pracę  zrobiła  przy  tym,  pani  Wiesi  Szabłowskiej.  To  wszystko,  dziękuję.  Jeżeli  ktoś

chciałby zapytać o jakieś szczegóły to zapraszam. Dziękuję. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  dziękuję  panie  Prezesie,

proszę pan wójt.

Pan Stanisław Godzina- Wójt- ja  chciałbym tylko w dwóch kwestiach.  Te narzędzia

hydrauliczne,  które  Państwo  widzicie  są  finansowane  z  trzech  źródeł:  dotacja  celowa

Starostwa Ostrołęckiego- 15 tys.  złotych,  Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej- 20 tys. złotych, i po przetargu kwota była niecałe 50 tys. złotych,

czyli 15 tys. z naszego budżetu. Jednostka druhów strażaków jest w Krajowym Systemie i

istnieje  wymóg  wyposażenia  tych  jednostek.  Druhowie  o  te  narzędzia  zabiegali  od

dłuższego  czasu.  Pojawiła  się  taka  możliwość  z  tych  źródeł,  o  których  mówiłem.  W

związku z czym 15 tys. tylko z naszego budżetu, a może aż i marzenie druhów strażaków

z Borawego się spełniło, przynajmniej to jedno marzenie. Chciałem jeszcze powiedzieć,

ze harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest na stronie internetowej gminy, na

dwa najbliższe miesiące- styczeń i luty, to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, proszę Państwa.

Zbliża się niebłagalnie koniec roku 2015. w takim gronie pewnie już się nie spotkamy, w

związku z tym chciałbym życzyć wszystkim tu obecnym, by rok 2016 był tylko pomyślny,

by przyniósł  tylko  dobre  rzeczy,  dobre  wydarzenia  i  byśmy mogli  realizować  te  cele

zawodowe ku  pożytkowi  mieszkańców,  i  oczywiście  pomyślności  w życiu  osobistym.

Dziękuje bardzo. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Proszę  bardzo  pani

mieszkaniec. Poprosił o wypowiedź merytoryczną.

Pani Krystyna Lambrych- mieszkaniec-  dowiedziałam się , że skarga jest bezzasadna,

proszę Państwa żebyście zrozumieli,  że to jest cud, że tak szanownej Komisji wyszło.



Ponieważ droga, malutka droga, droga nr 694, naprawdę jeżeli ja zagrodzę swoje, swoją

działkę, widzieliście te pierwsze 4m są na mojej działce. Pan wójt o tym wspominał, pan

Konopka też widział. Chodzi mi o te pierwsze 4 metry. Po wykonaniu kanalizacji w 2010

roku jest źle, zakończona w 2011, pan wójt mówił, że … 

Przewodniczący Rady przywoływał do rzeczy. Historii nie będziemy słuchali i słuchali,

ale do rzeczy.     

Pani Krystyna Lambrych- mieszkaniec- W tych inwestycjach było podane 28 %, tylko

się cieszyć. Wiele rzeczy idzie dobrze i się podoba, ale w przypadku tej drogi, w tym

momencie

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Rada  podjęła  uchwałę,

rozpatrzyła, odrzuciła. Pani może powiedzieć jestem zadowolona lub nie. Historię znamy.

Niech pani nie zamyka sobie furtki, jest jeszcze tyle przed nami, ta drogę może też będzie

wykonana. Pani nie dała nikomu, tylko sprzedała, takie są fakty

Pani Krystyna Lambrych- mieszkaniec- pytam jakim cudem Komisja stwierdziła, skoro

ta część drogi te 4 m, ewidentnie przechodzą przez moja nieruchomość. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-Ja mówię po raz kolejny do

rzeczy, fajnie mówiłem, ale każdy ma swoją cierpliwość, ja bym poprosił o zakończenie

tej pani wypowiedzi.

Pani  Krystyna  Lambrych-  mieszkaniec-  co  ja  powinnam,  czy  to  jest  mnie

zawłaszczone, jak ja mam to rozumieć panie przewodniczący?

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- 

Pani Krystyna Lambrych- mieszkaniec- dziękuję.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zapytał  czy  ktoś  jeszcze

chciałby zabrać głos? Nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu w tym punkcie.



Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący przeszedł do ostatnie punktu.

Do punktu 26.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Punkt 26. porządku obrad to

zakończenie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zamknął  obrady  XIII

zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń. Podziękował Wysokiej Radzie za uczestniczenie w

obradach, a wszystkim pozostałym Państwu za obecność i uwagę.

Protokołowała:                                                                     Przewodniczący Rady

Emilia Bloch                                                                            Edward Gryczka


