
Protokół nr XVI/2016

z XVI zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

odbytej w dniu 17 marca 2016 roku

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył XVI zwyczajną sesję Rady Gminy

Rzekuń  w  dniu  17  marca  2016  r.  Powitał  serdecznie  Państwa  Radnych,  Sołtysów  i

zaproszonych Gości.   Panią  Bożenę Jaskólską -Sekretarza  Gminy,  Panią  Monikę Teresę

Michalską-Skarbnika Gminy oraz Pana Stanisława Godzinę- Wójta Gminy.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  Stwierdził, iż zgodnie  z listą obecności w

obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15

radnych stanowi  quorum pozwalające  do podejmowania prawomocnych decyzji.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zakomunikował, że Państwo Radni otrzymali

porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał  czy są uwagi do porządku obrad? 

Pan Wójt wyraził chęć zabrania głosu.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- składa wniosek.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zaproponować dokonanie zmian.

 „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 XVI

zwyczajnej  sesji  Rady Gminy Rzekuń zwołanej  na  dzień  17 marca 2016 r.  następujące

projekty uchwał:

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

lata 2016-2025,

2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok.

Zaproponował je odpowiednio jako punkt 5 i 6”. Dziękuję.
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Proponowane  przeze  mnie  uchwały  wynikają  z  tego,  że  dosłownie  w  ostatnich  dniach

dostaliśmy zarys dokumentacji, kosztorysów tam, gdzie to jest potrzebne, aby można było

realizować kolejne inwestycje. Tak jak mówiłem na sesji budżetowej w grudniu. Chciałbym

przyspieszyć niektóre  inwestycje  i  przenieść  je  z  roku 2017,  do realizacji  na  rok  2016.

dotyczy to w sumie kilku inwestycji, bardzo ważnych inwestycji dla mieszkańców naszej

gminy, proszę Państwa jest to bardzo dobry czas na budowanie. Ostatnio, już po ogłoszeniu

sesji,  otworzyliśmy  oferty  np.  na  budowę  boiska  wielofunkcyjnego  w  Borawem.  Do

przetargu przystąpiło 13 firm. Firma, która dała najbardziej korzystna cenę w granicach 290

tys. zł, przy czym kosztorys był 410 tys. zł. Mamy tu pewne oszczędności na tej inwestycji.

I w związku z tym, ze istnieje możliwość dofinansowania do takich inwestycji jak budowa

boiska, do końca marca należy złożyć jeszcze wniosek. Na boisko w Borawem już taki

wniosek złożyliśmy. Chciałbym przyspieszyć realizację budowy boiska przy Zespole Szkół

w Ołdakach, które jest następne w prognozie wieloletniej. Przenieść realizacje z roku 2017

na  rok  2016.  pozwoliłoby  to  nam  złożyć  do  końca  marca  wniosek  o  dofinansowanie

inwestycji.  Drugą  ważna  inwestycją  jest  budowa  kanalizacji  w  ulicy  Ostrowskiej  w

Rzekuniu.  Tam mieliśmy zapisane 350 tys.  na  ten rok,  po sporządzeniu dokumentacji  i

kosztorysu jest to kwota za mała. I proponuje dofinansować te inwestycję do kosztorysu, do

kwoty  500  tys.  złotych.  Następnie  proszę  Państwa  dostaliśmy  dokumentacje  na  Stacje

Uzdatniania  Wody  w Rzekuniu,  na  budowę  dwóch  nowych  otworów studziennych.  Po

tamtej sesji zawiozłem do Warszawy, do Urzędu Marszałkowskiego, żeby uzyskać stosowne

decyzje i w tej chwili chcielibyśmy tę inwestycje dofinansować kwota 150 tys. złotych, do

400 tys. zł- na tyle opiewa kosztorys. Mam też świadomość, ze po przetargach, kwoty te

będą niższe, ale żeby móc ogłosić przetarg trzeba mieć zabezpieczoną kwotę w budżecie.

Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ proszę Państwa. W tej chwili stacja uzdatniania

wody w Rzekuniu pracuje na jednej studni, a powinno być ich trzy, chcemy doprowadzić do

takiego  stanu  jaki  był  założony.  Jedna  pracuje,  druga  przestała  pracować  a  trzecia  nie

została wybudowana. Na rok 2017 mieliśmy taką drogę w Susku Nowym, koło świetlicy i

tam było 170 tys zł, a kosztorys opiewa na 200 tys. zł. Chciałbym ją przyspieszyć, przenieść

na ten rok. Podobnie bardzo ważna inwestycja dla miejscowości Rzekuń. Pierwotnie ul.

księdza Skłodowskiego była brana pod uwagę do PROW-u, ale ze względu na to, że nie za
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bardzo się do tego kwalifikuje, nie ma połączenia z droga wyższej kategorii. Do PROW-u

złożyliśmy ulicę Miłą i ulicę Jana Pawła II. Natomiast ul. ks. Skłodowskiego na poprzedniej

sesji została wyłączona i jest to oddzielne zadanie, to jest duże zadanie. W budżecie na 2017

zapisane  700  tys.  zł.  Tam  wchodzi  również  w  grę  wymiana  wodociągu,  200  tys.  zł.

Żebyśmy przenieśli to zadanie inwestycyjne z 2017 r na 2016, z kwotą 900 tys. złotych. W

zeszłym  roku  podejmowaliśmy  temat  małej  uliczki  w  Tobolicach,  to  jest  ulica  która

prowadzi do miasta,  w mieście ona nazywa się Wiejska- to jest  takie przedłużenie,  czy

zakończenie na naszym terenie.  Mieliśmy to razem z miastem budować,  ale  miasto nie

realizuje  tego projektu.  W związku  z  powyższym proponuję  te  40  tys.  zł  z  roku  2017

przenieść  na  rok  2016.  Z  inwestycyjnych  zadań  byłoby  tyle.  I  jeszcze  dwie  zmiany,  a

mianowicie-  Zakład  Obsługi  Gminy  realizuje  różnego  rodzaju  zadania,  i  tu

potrzebowalibyśmy 15 tys. zł na wydatki kanalizacyjne, związane z rozbudową czy małymi

remontami. Maja wodociągowe, natomiast nie mają kanalizacyjnych. Następna zmiana to

dofinansowanie  kwotą  20  tys.  złotych  dożywiania  dzieci  i  młodzieży,  przepraszam  –

stypendia w szkołach, ponieważ część środków otrzymujemy z zewnątrz jako dotacje, ale

żeby je otrzymać to trzeba uruchomić 20 tys. złotych wkładu własnego- jak pani Skarbnik

podpowiada, 20 %. te wszystkie rzeczy, które się zadziały, bo urząd pracuje cały czas, nad

realizacja inwestycji, były one w ostatnim czasie i teraz jest ten moment w którym możemy

już określić  wartości  kosztorysowe,  po przetargu.  Dlatego bardzo bym poprosił  Wysoka

Radę o przyjecie projektu tej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i w sprawie

zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej,  by  móc  realizować  te  inwestycje,  na  które

mieszkańcy  czekają.  Mówiłem  o  tym,  że  w  zależności  jakie  będzie  stwarzała  sytuacja

ekonomiczna,  że  będę  wnioskował  o  przyspieszenie  niektórych  inwestycji,  dlatego  tez

dzisiaj jest ten wniosek. Chcę też powiedzieć, że szersze zmiany budżetowe przewiduję na

następna sesję, które poszłyby już normalnym trybem, jako projekt uchwały do materiałów

na sesję.  Podstawą jest tak naprawdę to boisko, bo do końca marca powinniśmy złożyć

wniosek o ewentualna dotację. Dziękuje bardzo. 

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok, obejmują ( z uzasadnienia uchwały):

„  1.  Zwiększa  się  wydatki  w  dz.  010  -  rolnictwo  i  łowiectwo,  rozdz.  01010  -

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
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w kwocie - 15.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych zakupem

materiałów do urządzeń kanalizacyjnych,

2. Zwiększa się wydatki w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura

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

na zadaniu pn. „Budowa studni na SUW Rzekuń" o kwotę 150.000 zł.

3. Zwiększa się wydatki w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura

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

na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu" o kwotę 150.000 zł.

4. Zwiększa się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne

gminne,  §  6050  -  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  w kwocie  łącznej  -

1.145.000 zł, z tego:

a)  na  zadaniu  „Przebudowa  i  rozbudowa  ulicy  Ks.  Skłodowskiego  w  Rzekuniu  z

uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem" zwiększa się

wydatki o kwotę 900.000 zł,  jednocześnie zmniejsza się wydatki 2017 roku o kwotę

700.000 zł, ustala łączną wartość na kwotę 920.000 zł oraz zmienia się lata realizacji na

2015-2016,

b) na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geodezyjnym 358 w Susku Nowym"

zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł jednocześnie zmniejsza się wydatki 2017 roku

o kwotę 170.000 zł, ustala łączną wartość na kwotę 210.000 zł oraz zmienia się lata

realizacji na 2015-2016,

c)  na  zadaniu  „Przebudowa  ul.  Wiejskiej  w  Tobolicach  z  uzupełnieniem  brakującej

infrastruktury  technicznej"  zwiększa  się  wydatki  o  kwotę  45.000  zł  jednocześnie

zmniejsza się wydatki 2018 roku o kwotę 45.000 zł oraz zmienia się lata realizacji na

2015-2016,

5. Zwiększa się wydatki w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - gimnazja, §

6050  -  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych,  na  zadaniu  „Budowa  boiska

wielofunkcyjnego  przy  Zespole  Szkół  w  Ołdakach"  zwiększa  się  wydatki  o  kwotę

440.000  zł  jednocześnie  zmniejsza  się  wydatki  2017  roku  o  kwotę  440.000  zł  oraz

zmienia się lata realizacji na 2015-2016,

6. Zwiększa się wydatki w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415

pomoc materialna dla uczniów, § 3240 - stypendia dla uczniów w kwocie 20.000 z

tytułem zabezpieczenia zgodnie z przepisami wkładu własnego”.
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Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  składam  wniosek  do  porządku  obrad

dzisiejszej sesji.

„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.  )  § 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 XVI zwyczajnej sesji  Rady

Gminy Rzekuń zwołanej na dzień 17 marca 2016 r. następujące projekty uchwał:

1. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Zarządu OSP Kamianka do

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń,

2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi MPK Pure Home Sp. z o. o.

do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń,

Proponuję je odpowiednio jako punkt 3 i 4.

oraz proponuję usunąć z porządku obrad punkt nr 2, tj.  przyjęcie protokołu nr XIV/2016

oraz 

nr XV/2016 z poprzednich posiedzeń Rady Gminy Rzekuń”. 

Wniosek jest popart tym, że nie został przygotowany protokół, nie zostało to wykonane w

czasie   który  został  podany  w  zawiadomieniu  o  zwołaniu  dzisiejszej  sesji.

Nieprzygotowanie protokołów z sesji wynikło to z przyczyn obiektywnych. Jeżeli Państwo

będziecie  chcieli  znać  te  przyczyny,  ale  zapewne na  komisjach  je  Państwo poznaliście.

Proponowałbym usunąć ten punkt z porządku obrad. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony

przez pana Wójta do porządku obrad dzisiejszej sesji ( dwa projekty uchwał: w sprawie

zmian w budżecie gminy Rzekuń oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej) :

kto z  Państwa Radnych jest  za przyjęciem odczytanego wniosku do porządku
obrad proszony jest o podniesienie ręki- 15,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0
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Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Stwierdził,  iż wniosek do porządku obrad

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

głosami za.

Następnie  Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady-  poddał  po  głosowanie  wniosek

zgłoszony  przez  siebie  do  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji  Rady  Gminy  Rzekuń  tj.

wprowadzenie  następujących  projektów uchwał  (w  sprawie  przekazania  skargi  Zarządu

OSP Kamianka  do  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Rzekuń  oraz  projekt  uchwały  w

sprawie przekazania  skargi  MPK Pure  Home Sp.  z  o.  o. do  Komisji  Rewizyjnej  Rady

Gminy Rzekuń wprowadzić  odpowiednio jako punkt  3  i  4  oraz   wycofanie  pkt.  2  (  tj.

przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady Gminy Rzekuń):

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

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Stwierdził,  iż wniosek do porządku obrad

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

głosami za.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  przedstawił  obecnym  Państwu  porządek

obrad dzisiejszej sesji po naniesionych poprawkach:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

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

3.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przekazania  skargi  Zarządu  OSP

Kamianka do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń,

4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi MPK Pure Home Sp.

z o. o. do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń,

5. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie

finansowej na lata 2016-2025,

6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na
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2016 rok,

7. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  "Programu  opieki  nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Rzekuń",

8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy za rok 2015,

9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

w 2015 r.,

10. rozpatrzenie  sprawozdania  z  działalności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w

Rzekuniu za 2015 r.,

11. rozpatrzenie  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2015 r.,

12.  rozpatrzenie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek

OSP z terenu gminy za rok 2015,

13.  rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

w 2015 r.,

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

Susk Stary,

15. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,

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

17. wolne wnioski i informacje,

18. zakończenie obrad. 

1.

Stan Rady wynosi 15 radnych. Na obrady dotarła radna Bogumiła Dzwonkowska.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego

porządku obrad dzisiejszej sesji wraz z przegłosowanymi wnioskami:

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

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż porządek obrad dzisiejszej sesji
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został przyjęty  w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15  głosami za.

Do punktu 2.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zakomunikował,  że  kolejnym  3.  punkt

porządku obrad to informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Stanisława  Godzinę  o

przedłożenie informacji z działalności Wójta Gminy Rzekuń  w okresie między sesjami.

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

Państwo.  Nie  jest  to  zbyt  długi  czasu.  10  marca  uzupełniłem wniosek  do  FOGR-u,  w

Urzędzie  Marszałkowskim-  wniosek  na  dofinansowanie  drogi  w  tzw.  „kasztany”  w

Przytułach Starych. 14 marca- obył się odbiór Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych,

jest to nowoczesny obiekt i gdyby było zainteresowanie ze strony Radnych i Sołtysów, to

moglibyśmy zorganizować obejrzenie,  aby móc zobaczyć jak się gospodaruje odpadami.

Domówilibyśmy się z Prezesem, pracownik oprowadziłby nas. Zobaczylibyście Państwo jak

się segreguje, tam jest XXI wiek. W odróżnieniu od innych stacji, gdzie mamy XVIII. Także

jeżeli  będzie  zainteresowanie  to  bardzo  proszę,  a  postaram  się  zorganizować  z  panem

Prezesem taki  wyjazd.  Inwestycja  jest  częściowo położona  na  naszym terenie,  nie  cała

oczywiście.  Proszę  Państwa  było  bardzo  uroczyste  oddanie  jej  do  użytku,  byli

przedstawiciele  Urzędu  Marszałkowskiego,  Wiceminister,   biskup,  który  poświęcił  ten

obiekt. 15 marca uczestniczyliśmy w posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Wczoraj odbyła

się  konferencja dotycząca udziału podziału województwa Mazowieckiego i  skutków dla

gmin. Podobnie jak przedstawiciele innych gmin wzięliśmy udział w tej konferencji, żeby

mieć orientacje jak to może wpłynąć na samorządy. 17 marca, czyli dzisiaj było podpisanie

umowy na wóz strażacki dla druhów z Borawego. W poniedziałek samochód ma zostać do

nas  dostarczony  i  myślę,  że  będzie  kolejny  punkt  budżetu  zrealizowany,  a  druhowie  z

Borawego  będą  zadowoleni.  Rozstrzygnięcie  nastąpiło  oczywiście  w  wyniku  przetargu.

Dzisiaj odbyło się takie spotkanie z wykonawcą kanalizacji Teodorowo-Laskowiec. Niestety

ta firma jest strasznie trudna. Rozmawiamy bardzo twardo z nimi, ale takiej firmy jeszcze
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nie  mieliśmy.  Dzisiaj  został  wyznaczony  przeze  mnie  inspektor  drogowy,  ponieważ

panowie  przygotowują  się  do  uzupełniania  ubytków,  asfaltowanie.  Kolega  radny

sygnalizował i z naszych obserwacji, inspektor nadzoru sanitarnego, sygnalizował, że robią

to w sposób nieprofesjonalny. Będziemy wspólnie walczyć z ta firmą. Jest szansa, że to się

zakończy. Zostało do położenia ok. 200 m sieci i zamontowanie przepompowni, która jest

już i odtworzenie ubytków drogowych. Nie jest łatwa współpraca z ta firmą. Cały czas w

tym  okresie  przygotowywaliśmy  inwestycje,  cały  czas  jest  praca  nad  kompletowaniem

dokumentacji,  kosztorysów  i  przygotowywaniem  przetargów,  po  to,  żebyśmy  mogli

sprawnie wykorzystać ten moment. Zarówno na roboty drogowe, jak i roboty kanalizacyjne,

jak i na boisko, jest bardzo dużo firm. Zdarzało się, że na roboty drogowe stawały dwie

firmy albo jedna, albo trzy. To teraz jest kilkanaście na te roboty, także konkurencja jest

duża i można uzyskać dobrą cenę i niekoniecznie złą firmę. Dla przykładu powiem o firmie,

która dała najniższą cenę. Jest to firma z Jaworzna, ze Śląska. Jest to profesjonalna firma,

sprawdziliśmy,  wybudowała  bardzo  wiele  inwestycji,  dużo  większych  inwestycji

sportowych i myślę, że jest duża szansa, że zrobi to profesjonalnie, nawet dokumentację

miała tak przygotowana, że nie trzeba było nic uzupełniać- to świadczy o firmie. Dzisiaj

byłem też na ulicy Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu. Trwają prace nad korygowaniem

tych ulic. Sporo również zostało nawiezione podbudowy, także myślę,że to będzie jedna z

pierwszych  zakończonych  inwestycji  drogowych  w  tym  roku.  Zakład  Obsługi  Gminy

zakończył  tez  wymianę  przyłączy  w  miejscowości  Ołdaki.  Podobna  diagnoza  zostanie

przeprowadzona w Rozworach, zostaną przejrzane. Pan Kierownik Z. ma już to zlecone.

Zrobi rozeznanie. W tym tygodniu mieliśmy kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczyło

to wykorzystania dotacji na podręczniki dla dwóch gimnazjów ( w Rzekuniu i w Ołdakach),

pan Dyrektor przyniósł już projekt protokołu pokontrolnego, można powiedzieć że jest bez

zastrzeżeń.  Wynika  z  tego,  że  środki  zostały  wydanie  zgodnie.  Nie  każda  dotacja  jest

kontrolowana. Dziękuję bardzo.

Do punktu 3.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następnym punktem porządku  obrad  jest

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przekazania skargi  Zarządu OSP Kamianka  do
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Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poinformował zebranych, że projekt zostanie

odczytany, ponieważ dziś został wprowadzony pod obrady.

„Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Zarządu OSP Kamianka do Komisji

Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z § 81 Uchwały Nr V/14/2003 Rady Gminy

Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r.  w sprawie Statutu Gminy Rzekuń ( Dz. U. z 2006 r. Nr

268, Nr 268 z późn. zm), uchwala się co następuje:

§ 1.

1.Rada przekazuje Komisji Rewizyjnej skargę  Zarządu OSP Kamianka na Wójta Gminy

Rzekuń celem zbadania zasadności zarzutów przedstawionych w skardze i przygotowania

stanowiska w tej sprawie dla Rady.

2.Komisja Rewizyjna przeprowadzi postępowanie wyjaśniające do 17 kwietnia 2016 r.

3.Stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną zostanie przedłożone Radzie Gminy

Rzekuń w formie projektu uchwały Rady Gminy z jej uzasadnieniem stanowiącym opinię

Komisji Rewizyjnej rekomendującą Radzie czy skargę uznać za zasadną czy nie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rzekuń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do projektu uchwały?

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie głosu. Nie było chętnych do udziału w dyskusji. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projekt uchwały w
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sprawie  przekazania skargi  Zarządu OSP Kamianka  do Komisji Rewizyjnej 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,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  stwierdził, iż uchwała w sprawie przekazania

skargi Zarządu OSP Kamianka do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń, została podjęta

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

Do punktu 4.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następny  punkt  porządku  obrad  to

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi MPK Pure Home Sp. z o. o. do

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poinformował zebranych, że projekt zostanie

odczytany, ponieważ dziś został wprowadzony pod obrady.

„Projekt  uchwały  w sprawie   przekazania  skargi  MPK Pure  Home Sp.  z  o.  o.  do
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

U. z 2015 r., poz. 1515z późn. zm.) w związku z § 81 Uchwały Nr V/14/2003 Rady Gminy

Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r.  w sprawie Statutu Gminy Rzekuń ( Dz. U. z 2006 r. Nr

268, Nr 268 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.  Rada  przekazuje  Komisji  Rewizyjnej  skargę  MPK Pure  Home Sp.  z  o.  o. na  Wójta

Gminy  Rzekuń  celem  zbadania  zasadności  zarzutów  przedstawionych  w  skardze  i

przygotowania stanowiska w tej sprawie dla Rady.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadzi postępowanie wyjaśniające do 17 kwietnia 2016 r.
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3. Stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną zostanie przedłożone Radzie Gminy

Rzekuń w formie projektu uchwały Rady Gminy z jej uzasadnieniem stanowiącym opinię

Komisji Rewizyjnej rekomendującą Radzie czy skargę uznać za zasadną czy nie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rzekuń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do projektu uchwały?

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie głosu. Proszę radny Suchta.

Pan Piotr Suchta- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo.

Czy byłaby taka możliwość, aby odczytać tę skargę.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- pewnie tak kolego radny, ale to jest bardzo

obszerne. Jest tyle uzasadnień różnego rodzaju. Powiem w skrócie o co chodzi. To wpłynęło

do kancelarii  Rady 10 marca,  natomiast  nas  tez  obliguje  czas  do rozpatrzenia  tego,  do

przekazania Komisji Rewizyjnej, żeby się nad tym pochyliła. Komisja się na tym pochyli,

wyciągnie  wnioski.  Nie  jestem w stanie  wyrazić  tego swoimi  słowami,  czy  jest  ktoś  z

pracowników  kto  chciałby  odpowiedzieć?  Czy  pani  Sekretarz  mogłaby  to  bliżej

zreferować? Proszę bardzo.

Pani Bożena Jaskólska- Sekretarz Gminy- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni

Państwo. Skarga firmy MPK na działalność Wójta dotyczy faktu, że w przetargu który był

ogłoszony  było  tylko  wskazanie  zagospodarowania.  Natomiast  została  wskazana  stacja

segregacji,  która właśnie  od 1 marca ruszyła.  Odpady maja  być składowane właśnie  na
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tamtej  stacji,  czyli  po prostu odpady nie będą odwożone do MPK, tylko do stacji którą

zarządza OTBS. Ta skarga dotyczy właśnie takiego stanu, tego faktu.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję.

Pani Bożena Jaskólska- Sekretarz Gminy- jeszcze dopowiem. Skarga została złożona do

RIO.  Natomiast  RIO  przekazało,  nie  jest  to  w  kompetencji  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej. Przekazała do rozpatrzenia Radzie Gminy. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję. No ja bym chciał tylko dodać, że

my do tej Stacji Segregacji Odpadów dołożyliśmy określoną kwotę pieniędzy i w tej chwili

oddajemy tam śmieci.  Natomiast  firma,  która  wygrała przetarg na odbiór  zaskarżyła,  że

chciałaby sobie gdzie indziej składować. Z tym, że my na tej Stacji Segregacji mamy kwotę

270 zł netto, a na tej drugie byłaby 320 zł. Tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że jak

Komisja Rewizyjna się wczyta w te dokumenty, bo naprawdę jest ich dużo, to wysnuje

swoje wnioski. Generalnie wygląda na to, że jest to do przekazania i to należy uczynić.

Regionalna Izba Obrachunkowa cofnęła do Rady, żeby Rada się tym zajęła. W tym czasie

pani Emilia doniosła, tego jest tyle. Także jakbyście chcieli Państwo Radni- to jest taki plik

dokumentów, to jest cała ta skarga. Generalnie wiemy o co chodzi. Dziękuję, czy są jeszcze

chętni do zabrania głosu w tym punkcie? Nie było więcej chętnych.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie  przekazania  skargi  MPK Pure  Home Sp.  z  o.  o. do  Komisji  Rewizyjnej  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,

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  uchwała w  sprawie

przekazania  skargi  MPK Pure  Home  Sp.  z  o.  o. do  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy
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Rzekuń, została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 5.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poinformował,  że  następnym  punktem

porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie

finansowej na lata 2016-2025,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poinformował zebranych, że projekt zostanie

odczytany, ponieważ dziś został wprowadzony pod obrady.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do projektu uchwały?

Proszę radny Suchta.

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

Państwo.  W związku  z  tym,  ze  Rada  nie  miała  czasu  na  zapoznanie  się  z  wieloletnią

prognozą finansową. Chciałem zgłosić wniosek o przeprowadzenie 30 minutowej przerwy.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- to jest wniosek formalny? Czy są jeszcze inne

uwagi do projektu uchwały? Poddaje pod głosowanie wniosek o zarządzenie 30 minutowej

przerwy, zgłoszony przez radnego Suchtę.

- kto z Państwa Radnych jest „za” tym, aby ogłosić 30 minutową przerwę proszony jest o

podniesienie ręki- 14,

- kto jest „przeciw” 0

- kto wstrzymał się od głosu- 1

Wobec powyższego zarządzam przerwę do 16:40 i równo o tej porze zaczynamy, aby było

quorum. Dziękuję bardzo.

Trwała 30 minutowa przerwa.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił o zabieranie miejsca na sali obrad.
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Mamy godz. 16:40, jesteśmy naprawdę dokładni. Wracamy do punktu 5 porządku obrad. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił o zabieranie miejsca na sali obrad.

Mamy godz. 16:40, jesteśmy naprawdę dokładni. Wracamy do punktu 5 porządku obrad. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025,

– 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,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie  zmian w

wieloletniej  prognozie  finansowej  na  lata  2016-2025, została  podjęta  w  głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 6.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następnym punktem porządku  obrad  jest

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poinformował zebranych, że projekt zostanie

odczytany, ponieważ dziś został wprowadzony pod obrady. Odczytał projekt uchwały.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do projektu uchwały?

Otworzył dyskusje w tym punkcie i poprosił o zabieranie głosu. Proszę radny Piotr Suchta.

Piotr  Suchta-  radny-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Panie  Wójcie,  Szanowni

Państwo. Chciałem zgłosić wniosek formalny o zabezpieczenie środków w kwocie 162 tys.

złotych na najbliższą sesję do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na rok
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2016. na poszczególne zadania:

1. ogrodzenie terenu świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Zabiele- kwota

50 tys. złotych;

2. wykonanie projektu technicznego i budowa brakującego odcinka drogi nr 530 i ulicy

Wspólnej w miejscowości Dzbenin- kwota 100 tys. złotych;

3. dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu- kwota 10 tys. złotych;

4. doposażenie świetlicy w miejscowości Daniszewo- kwota 2 tys. złotych.

Dziękuję.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  dziękuję.  Jesteśmy  w  punkcie  dyskusji,

proszę o zabieranie głosu. Radny złożył wniosek na przyszłą sesję do zmian w budżecie

gminy. Czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Jest to wniosek formalny,

tak? Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego ze jest to

wniosek,  który  nie  skutkuje  dzisiejszymi   wydatkami,  proponuje  przegłosować  wniosek

zgłoszony przez pana Radnego.

Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby przy zmianach w budżecie gminy na 2016 rok

zostały uwzględnione powyższe zmiany proszony jest o podniesienie ręki

- „za” 15. dziękuję;

- „przeciw” 0;

- „wstrzymujących się” 0.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  wniosek  formalny  został

przyjęty  w  głosowaniu  jawnym,  w  obecności  15  Radnych,  15  głosami  za.  Nie  widzę

chętnych do dyskusji w w sprawie zmian w budżecie dzisiaj procedowanych.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok,

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

Protokół Nr XVI/2016 Rady Gminy Rzekuń
str. 16



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

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie  zmian w

budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok, została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności

15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 7.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następnym punktem porządku  obrad  jest

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  "Programu  opieki  nad  zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń",

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Jerzego  Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej o przedstawienie opinii  i  wniosku Komisji  w tej

sprawie.

Pan  Jerzy  Konopka  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej-  odczytał  wniosek  i  opinie

Komisji.

 „Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 15 marca 2016 r. zapoznali się z projektem

uchwały  w  sprawie  przyjęcia  "Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń",

Nie wnoszą żadnych uwag do programu, jednakże zwracają się o przygotowanie ogłoszenia

skierowanego do mieszkańców gminy Rzekuń z informacjami dotyczącymi jakie obowiązki

spoczywają na właścicielach zwierząt i że mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w

przypadku ich nie respektowania”. 

Chodzi  tu  o  mieszkańców,  którzy  lekceważą  i  spuszczają  psy.  Nie  przestrzegają,  nie

przyjmują do wiadomości, że to jest obowiązek zabezpieczenia. Stąd taki apel, łącznie z

zagrożeniami i karami jakie wynikają z tego przepisu.
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Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła uwag.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Panią Bogumiłę Dzwonkowską  -

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do projektu uchwały?

Nie było uwag.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie głosu. Nie roztoczyła się dyskusja nad tym punktem.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał  pod głosowanie  przyjęcie  uchwały

w sprawie przyjęcia  "Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz  zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie 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,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż  uchwała w sprawie przyjęcia

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na  terenie  Gminy  Rzekuń",  została  podjęta  w  głosowaniu  jawnym,  w  obecności  15

radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 8.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następnym  punkt  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy za rok 2015,
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Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił  Panią Bogumiłę Dzwonkowską  -

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag i wydała pozytywna opinię.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Jerzego  Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii   Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag i wydała pozytywna opinię.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła uwag i wydała pozytywna

opinię.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do sprawozdania? Nie

było uwag.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie głosu. Na Komisji Budżetu i Oświaty kolega radny Suchta pytał mnie jako, że

pracuje w Zakładzie,  co z tymi kwotami, które wiszą.  Czy można byłoby podjąć jakieś

działania, żeby te kwoty dłużników nie ciągnęły się. Wychodzi w sprawozdaniach, że to jest

nieosiągalne. Proszę pan Wójt chciałby się do tego odnieść.

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

zasadzie to są skutki działalności jeszcze poprzedniego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Cały czas trwają działania w tej materii, są tytuły wykonawcze. Niestety niektóre rzeczy są

nieściągalne,  natomiast  od  strony  księgowej  nie  zawsze  można  to  zdjąć.  Te  należności

pewne przez jakiś czas jeszcze będą się ciągnęły. Są firmy, które są dłużne np. Nasz Dom-

dług wynosi 380 tys. złotych. Firma jest z Polski, inne podmioty pytają czy nie maja wobec

nas  należności,  bo  chętnie  zajęli  by  te  należności.  Także  proszę  Państwa  od  strony

księgowej  jeszcze  to  potrwa  zanim  będziemy  mogli  to  zlikwidować.  Co  się  da
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wyegzekwować to egzekwujemy. Bardzo dużo jeszcze w latach poprzednich, pani Dyrektor

Napiórkowska uruchomiła procedury. Ogromne ilości opłat za wodę zostały uregulowane i

innych należności, no ale niestety są tez takie, które wiszą- mówię tak kolokwialnie. Zanim

będzie można je  zlikwidować,  to jakiś  czas to  potrwa.  My nie możemy zrezygnować z

dochodzenia należności, musimy to robić i to jest robione. O ile wcześniej nikt tego nie

robił przed nami. W momencie kiedy był likwidowany Zakład Gospodarki Komunalnej, tu

wszystko zostało z pasywami, z aktywami przejęte. Także to jeszcze potrwa, dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby

zabrać głos. Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie

sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy za rok 2015

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

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

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- stwierdził,  iż  sprawozdanie  z  działalności

Zakładu  Obsługi  Gminy  za  rok  2015,  zostało  przyjęte  w  głosowaniu  jawnym,  w

obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 9.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następnym punktem porządku  obrad  jest

rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu w 2015

r.,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił  Panią Bogumiłę Dzwonkowską  -

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag i wydała pozytywna opinię.
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Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Jerzego  Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii   Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag i wydała pozytywna opinię.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła uwag i wydała pozytywna

opinię.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  zapytał czy są uwagi do sprawozdania? Nie

było uwag.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie głosu. Czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać, jest pani Kierownik?

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie

sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu w 2015 r.,

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

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

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- stwierdził,  iż  sprawozdanie  z  działalności

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu  w  2015  r.,  zostało  przyjęte  w  głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 10.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zakomunikował,  że  następnym  punktem

porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
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w Rzekuniu za 2015 r.,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił Panią Bogumiłę Dzwonkowską  -

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag do Sprawozdania.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił Pana  Jerzego  Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag do Sprawozdania.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag do Sprawozdania.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do sprawozdania? Też

obecna jest pani Dyrektor, jak byłyby uwagi, to może wyjaśnić.

Nie było uwag.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie głosu.

Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie porządku obrad. 

Wobec powyższego Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie

przyjęcie  sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2015

r.,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania proszony jest  o podniesienie

Protokół Nr XVI/2016 Rady Gminy Rzekuń
str. 22



ręki  - 15 radnych,
– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- Stwierdził,  iż  sprawozdanie z działalności

Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Rzekuniu  za  2015  r.,   zostało  przyjęte  w głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 11.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następnym punktem porządku  obrad  jest

rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2015 r.,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił  Panią Bogumiłę Dzwonkowską  -

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag, wydała pozytywną opinię.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił Pana  Jerzego  Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii   Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag. I wydała pozytywna opinię.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o

przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Komisja nie wniosła żadnych uwag, wydała

pozytywną opinię.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zapytał  czy  są  uwagi  do  sprawozdania?

Mamy dwóch członków Komisji,  jak  będzie  trzeba,  to  wyjaśnią.  Na  sali  jest  obecnych

nawet więcej członków. Widzę, że nie ma takiej potrzeby.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie głosu.
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Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał  pod  głosowanie przyjęcie

sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2015 r.,

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

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

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  iż  sprawozdanie  z  realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Rzekuń w 2015 r., zostało przyjęte w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 15

głosami za. 

Do punktu 12.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następnym punktem porządku  obrad  jest

rozpatrzenie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP z

terenu gminy za rok 2015

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił  Panią Bogumiłę Dzwonkowską  -

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Jerzego  Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii   Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o

przedstawienie wniosku Komisji w tej sprawie.
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Pan  Janusz  Kubeł-  Przewodniczący  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i

Ochrony  Środowiska-  „Członkowie  Komisji  na  posiedzeniu  w  dniu  15  marca  2016  r.

zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP

z  terenu  gminy  za  rok  2015,  wnioskują  o  przygotowanie  zestawienia  dotyczącego

wydatków na poszczególne jednostki OSP na terenie Gminy Rzekuń z ostatnich 10 lat”.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do sprawozdania? Nie

było uwag.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie  głosu.  Może  byście  panowie  przybliżyli  jaki  jest  cel  przygotowania  tego

zestawienia. Sam jestem ciekawy. Może wnioskodawca.

Pan  Sławomir  Wysocki-  radny-  Panie  Przewodniczący,  to  ja  złożyłem  taki  wniosek  z

kolegami  Radnym w związku z  tym,  że  to  sprawozdanie  nie  jest  szczegółowe.  Ogólne

wydatki  wynosiły,  wydane  było  330  tys.  złotych.  Chodzi  nam o  to,  na  jakie  jednostki

zostały wydane środki, ile, na co  i co zostało kupione. Tylko nam o to chodzi, i w jakich

kwotach.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- jeżeli mogę się wtrącić, w poprzednich latach

pewnie mieliśmy rozbicie, ile było wyjazdów. Teraz jest ogólnie, ile jednostek. Rzutuje to

na ilość wyjazdów do pożaru. Jak w Rzekuniu jest sześćdziesiąt parę, to wiadomo, że będą

wyższe koszty. Ale ja rozumiem, że taka informacja Rada powinna posiadać.

Pan  Sławomir  Wysocki-  radny-  Panie  Przewodniczący,  nam  tylko  chodzi  o  wydatki

sprzętowe. Sprzęt, ubrania, paliwo.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  proszę  niech  pan  Wójt  się  do  tego

ustosunkuje.

Pan Stanisław Godzina- Wójt- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
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Byłbym  za  tym,  żeby  zrobić  takie  zestawienie.  Natomiast  obawiam  się  o  trudności

techniczne. Ponieważ zanim objęliśmy Urząd dużo było księgowane w zeszytach itp. nie

było tego w systemie komputerowym. Odkąd to ucywilizowaliśmy wszystko prowadzone

jest  w  bazie  informatycznej,  to  nie  będzie  trudne.  W  przypadku  lat  wcześniejszych

zobaczymy  jakie  są  możliwości,  na  pewno  byłaby  możliwość,  myślę,  pani  Skarbnik

wyciągnięcia całościowych kwot wydatków na OSP z budżetu, bo to jest jedna pozycja w

sprawozdaniach. Ale na poszczególne jednostki może być problem z takim długim okresem.

Zobaczymy co się da zrobić.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zwracam się do wnioskodawcy. Myślę,  że

należałoby zapisać z ostatnich lat.  Wtedy zostanie przygotowane tyle,  ile będzie można.

Jeżeli sztywno określimy lata, będzie problem. Proszę. Z ostatnich lat.

Pan Bartosz Podolak- Panie przewodniczący, to może ja bym proponował. W momencie

kiedy pan Wójt objął  stanowisko. Żeby to posprawdzać, z ostatnich pięciu lat.  Może to

wystarczy i będzie wystarczająco klarowne dla kolegów.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt-  myślę,  że  ideą  Komisji,  czy  wnioskodawców  było

porównanie  czy  nasze  wydatki  na  OSP,  w  poprzedniej  kadencji,  czy  wzrosły,  czy  nie.

Zobaczymy co się da zrobić. Te ostatnie 5 lat to na pewno możemy. Zobaczymy jak będzie

to wyglądało w dokumentacji, to bardzo prosiłbym o wyrozumiałość.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- czy mogę jeszcze poprosić wnioskodawcę,

wystąpiła Komisja Infrastruktury, żeby nie było tego wniosku, bo będziemy musieli  nad

wnioskiem głosować. Żeby był zapis „z ostatnich lat”, żebyśmy nie mieli zapisu „z 10 lat”.

Z  tego  względu  może  pojawić  się  problem  jak  przegłosujemy  wniosek,  to  będzie

obligatoryjnie, że trzeba przygotować 10 lat.

Pan Janusz Kubeł- Radny- Panie Przewodniczący to zmienimy wniosek, nie 10 lat, tylko na

5 lat.
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Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady-  jest  to  wniosek tez  formalny poddał  pod

głosowanie  przyjęcie  wniosku  zgłoszonego  przez  Komisje  Infrastruktury  Technicznej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska w brzmieniu ustalonym:

o przygotowanie  zestawienia  dotyczącego wydatków na poszczególne jednostki  OSP na

terenie Gminy Rzekuń z ostatnich 5 lat.

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

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

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż wniosek Komisji Infrastruktury

Technicznej,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska został przyjęty w głosowaniu jawnym, w

obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Następnie, Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie przyjęcie

sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP z terenu gminy za

rok 2015.

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

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

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż sprawozdanie z  pracy Zarządu

Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP z terenu gminy za rok 2015 zostało przyjęte w

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

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zakomunikował,  że  przechodzimy  do

kolejnego punktu porządku obrad.

Do punktu 13.
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Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następnym punktem porządku  obrad  jest

rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2015 r.

Komenda nam przesłała nam takie dane statystyczne, zapoznaliśmy się z takim planem.

Poszczególne komisje nie wydawały opinii.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do sprawozdania? 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie głosu.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poddał  pod  głosowanie przyjęcie

sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2015 r.,

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

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

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  Stwierdził, iż  sprawozdanie  z działalności

Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2015 r., zostało przyjęte w głosowaniu jawnym,

w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 14.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  następnym punktem porządku  obrad  jest

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Susk Stary,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poprosił  Panią Bogumiłę Dzwonkowską  -

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag.
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Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Jerzego  Konopkę  -

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii   Komisji w tej sprawie.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  poprosił  Pana  Janusza  Kubła  -

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o

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

uchwały.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do projektu uchwały?

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję w tym punkcie. Poprosił o

zabieranie głosu.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie  przyjęcie  uchwały w

sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Susk Stary

– 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,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- stwierdził, iż uchwała w sprawie  nadania

nazwy  ulicy  w  miejscowości  Susk  Stary została  podjęta  w  głosowaniu  jawnym,  w

obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 15.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- Punkt  15.  porządku obrad to interpelacje,

zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie.
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Pan Piotr Suchta- radny- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie,  Szanowni

Państwo. Ja mam pytanie do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dziś przyjmowaliśmy

sprawozdania i zgodnie z paragrafem 96 Statutu Gminy Rzekuń. Komisja Rewizyjna składa

Radzie  w terminie  do 30 stycznia  każdego roku roczne sprawozdanie  z  działalności  za

poprzedni  rok.  Chciałem  spytać  Przewodniczącego  Komisji  czy  zamierza  takie

sprawozdanie  Radzie  złożyć?  Czy  może  byłem  nieobecny  i  takiego  sprawozdania  nie

widziałem. Dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- myślę, że pan Przewodniczący weźmie sobie

to za punkt honoru, wiem że to jest ambitny człowiek. Nie będzie nocy spał i przygotuje

takie sprawozdanie kolego Radny i usatysfakcjonuje na następnej sesji.  Jesteśmy w tym

punkcie,  kto  z  Państwa jeszcze  chciałby  zabrać  głos?  Nie  było  chętnych,  wobec  czego

przeszedł do kolejnego punktu.

Do punktu 16.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Punkt 16. porządku obrad to odpowiedzi na

interpelacje,  zapytania  Państwa  Radnych  i  Sołtysów.  Stwierdził,  że  odpowiedzi  były

udzielane na bieżąco. Wobec powyższego zasadnym jest przejście do kolejnego punktu.

Do punktu 17.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Punkt 17. porządku obrad to wolne wnioski i

informacje.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- proszę Państwa chciałbym zgłosić wniosek

formalny o podjęcie prac nad opracowanie Statutu Gminy Rzekuń. Wszyscy wiemy, że ten

Statut był wiele razy zmieniany na potrzeby chwili. Tak jak mówiłem w styczniu, chciałbym

żeby  pewne  zapisy  haniebne  wyrzucić.  Chciałbym,  żeby  zapisy  uaktualnić  do  potrzeb

istniejących. Tej naszej pani, która obsługuje Radę ułatwić też życie, bo nie jest to łatwe

czterdzieści kartek podaniowych, słowo w słowo, zapisać z każdej sesji. W takim tempie jak

my mamy trzecią sesję w ciągu 20 dni to pochłonie dobry tydzień, jakby tylko tym się
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zajęła. Pod warunkiem, że komputer nie zrobi psikusa jak ostatnio, i po całodziennej pracy

wszystko zniknęło.  Także ja miałbym taką propozycję,  wniosek formalny żeby z każdej

komisji stałej Rady Gminy, komisje na najbliższych swoich posiedzeniach oddelegowały

dwóch  członków  do  pracy  w  takim  zespole,  żeby  zespół  ten  pochylił  się  nad  tym

zagadnieniem. To będzie pewnie dłuższy okres, nie tak szybko to załatwimy, ale zacznijmy

to robić.

Zgłaszam wniosek formalny:

- kto z Państwa Radnych jest za tym, aby na najbliższych komisjach oddelegować dwóch

członków do takiego zespołu. Wniosek idzie w tym kierunku, żeby komisje zastanowiły się

nad  oddelegowaniem  tych  członków.  Na  następnej  sesji  powołamy  już  taka  komisję.

Radnych, którzy będą chcieli popracować, którzy maja czas i wiedzę, a takowych chyba w

Radzie nie brakuje,  żeby się  zaangażować i  może pod kierunkiem radcy prawnego taki

dokument stworzyć. Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby na najbliższych komisjach

oddelegować dwóch członków, proszony jest o podniesienie ręki:

- „za” 15 radnych;

-  kto jest „przeciw” 0 radnych;

- kto „wstrzymało się” 0 radnych.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  stwierdził,  że  wniosek  formalny  został

przyjęty jednogłośnie.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Nadal jesteśmy w punkcie wolne wnioski i

informacje, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę pan Wójt.

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

Chciałbym  odnieść  się  do  wniosków,  które  zostały  zgłoszone  przez  radnego  Suchtę.

Świetlice doposażamy na bieżąco, nie wiem jakie potrzeby są w Daniszewie. Staramy się na

bieżąco uzupełniać wydatki. Na jaki miałoby to zostać przeznaczone, tam zostały zakupione

meble, naczynia. Podobnie wyposażona jak wszystkie inne, ale jeżeli jest taka potrzeba, to

będziemy się nad tym zastanawiać. Natomiast, jeżeli chodzi i Zabiele- jest to obiekt gminny,

możemy inwestować na tym obiekcie. Z tym, że ja sygnalizowałem już panu radnemu na

komisji, ze byłbym za tym żeby pochylić się kompleksowo nad tym placem gminnym i nad

tym  gminnym  mieniem.  Oczywiście  nie  neguję,  jeśli  chodzi  o  ogrodzenie,  ale
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proponowałbym żeby uniknąć takich rzeczy,  że dzisiaj  coś robimy, inwestujemy 50 tys.

złotych  a  za  chwilę  będziemy wchodzić  na  to  samo miejsce  i  inwestować,  i  niszczyć.

Wolałbym wydać od razu 80 tys zł , czy nawet 100 i zrobić to bardziej docelowo, żeby już

do tego nie wracać. Sygnalizowałem, że pracuje nad takim programem, który będę chciał

przedstawić  Radzie  odnośnie  utrzymania  i  zagospodarowania  tych  naszych  gminnych

posesji czy obiektów. Jeżeli nie mielibyście nic przeciwko temu, to byśmy się wstrzymali

panie radny z Zabiele i byśmy na ten temat mogli jeszcze szerzej porozmawiać. Natomiast

problematycznie widzę drogę wnioskowaną przez radnego Suchtę w Dzbeninie, a to z tego

powodu,  że  na  niej  zaprojektowana  jest  kanalizacja.  Co  oznacza,  że  jeżeli  została

zaprojektowana,to będzie budowana. I dzisiaj przypomnę Państwu sytuację sprzed czterech

lat, gdzie tymczasowo kładliśmy płyty na ul. Polnej w Rzekuniu, bo była nieprzejezdna jak

cały Rzekuń. I wtedy też, ktoś mnie indagował, co ten wójt robi, płyty kładzie, czy jest z

nich dumny? Bo nie wierzyli, że kanalizacja ta nie zostanie wybudowana, ja mam więcej

wiary  i  sądzę,  że  kanalizacja,  ta  która  jest  zaplanowana,  będzie  bardzo  systematycznie

wykonywana  i  bardzo  intensywnie.  Dlatego  też  wolałbym  wybudować  tę  drogę  po

kanalizacji- to jest jeden argument. Drugi argument- droga na niektórych odcinakach ma

tylko 3 metry szerokości, ma nieuregulowane sprawy gruntowe. Szanowni Państwo jest taka

prośba tutaj. Nie chodzi o to, czy my te drogę zrobimy, czy inną. Dla mnie do realizacji to

nie  jest  żaden  problem.  To  jest  inwestycja,  zadanie-  realizujemy  się.  Tylko  chodzi  o

celowość, panie radny Piotrze, wyglądałoby naprawdę niedobrze, gdybyśmy budowali w

tym roku drogą, a za dwa lata wchodzili z budową kanalizacji. Naprawdę, ludzie za to, by

nas nie pochwalili. Myślę ani mnie, ani pana. Najpierw musimy zbroić to co jest w ziemi, to

co powtarzam od wielu lat, a potem dopiero budować drogi, czyli to co jest na wierzchu. To

podaję  tak  pod  rozwagę.  Inwestować  będziemy.  Jeżeli  będziemy  otrzymywać  środki

finansowe,  które  mamy  zamiar  pozyskać.  A na  następnej  sesji  będą  projekty  uchwał

dotyczące  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  na

inwestycje te, które mamy. Więc myślę, że tych środków nam starczy, żeby budować więcej

niż  mamy  w  tej  prognozie  wieloletniej  zaplanowane.  Szanowni  Państwo  ja  myślę,  ze

chciałbym  poprzeć  to  jakimś  argumentem-  5  lat,  które  mam  za  sobą  gospodarowania

finansami  gminy  Rzekuń,  chyba  dowodzą  tego,  że  robimy  to  starannie  i  dobrze.

Wybudowaliśmy wiele inwestycji, na które mieszkańcy czekali. Sam się dziwię, ze to udało
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się  w  tak  krótkim  czasie  zrobić.  I  proszę  Państwa  za  wydatkowanie  tych  środków

publicznych,  gospodarność  i  celowość  odpowiedzialny  jest  wójt  gminy.  Rada  może

uchwalić,  ale  wójt  podpisuje  ostatecznie  umowę,  ogłasza przetarg itd.  Także nie  jestem

przeciwny tej drodze, panie radny Suchta, jestem tylko za tym, żebyśmy zrobili to po kolei,

a  jeżeli  wszystko dobrze  pójdzie  to  jeszcze w tej  kadencji,  tą  kanalizację  w Dzbeninie

wybudujemy. Widzę to w pozytywnej perspektywie. Jeszcze dodam tylko, bo jest sołtys z

Korczak, że będę wnosił do Rady o rozszerzenie kanalizacji,  która jest w Dzbeninie,  to

będzie na następna sesję, żeby zaprojektować kanalizację w tym odcinku nowej drogi w

Korczakach, ponieważ jest to taki ciąg kanalizacja Korczaki-Dzbenin. Jeżeli zostawimy te

Korczaki, to już do nich nie wrócimy, bo jak pójdzie droga przebudowana, tak jak jest w

Kamiance i doszła już do Korczak, tu nie mieliśmy szans wybudować w tym odcinku, który

wszedł w Korczaki. Takiej możliwości nie było. Zapadła bardzo szybka decyzja o budowie

wodociągu i on rzeczywiście w szybkim tempie został wybudowany. Natomiast byłbym za

tym, żeby przygotować jeszcze projekt kanalizacji, wydłużyć go o Korczaki, jest tam około

500 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. On nie jest tak długi, zabudowa jest zwarta i przed

wybudowaniem drogi, należałoby tę kanalizację również zaprojektować i wykonać. To są

takie moje uwagi do tych wniosków. Zapraszam do dyskusji w tych kwestiach, tak żebyśmy

dobrze,  po  gospodarsku  wydali  te  środki,  żebyśmy  byli  wszyscy  zadowoleni  z  tych

inwestycji,  które  będziemy  prowadzić.  W  tym  miejscu  również  chciałbym  wyrazić

podziękowanie za przyjęcie dzisiaj proponowanych zmian w budżecie gminy. Umożliwi to

podjęcie szybkich działań, proszę Państwa już mamy niektóre przetargi przygotowane, nie

wiem czy jeszcze nie w tym tygodniu, któryś z tych przetargów zostanie ogłoszony, chyba

na kanalizacje w ulicy Ostrowskiej w Rzekuniu. Słyszę, że jutro. Jest gotowy, czekał tylko

na  dzisiejsza  Radę.  Także  jutro  przetarg  na  kanalizację  w  ulicy  Ostrowskiej  zostanie

ogłoszony. Bardzo szybko będziemy tez starali się przygotować przetarg na ulicę księdza

Skłodowskiego, jest możliwy do wykonania w tym roku i będziemy chcieli go zrealizować.

Dziękuję bardzo. Powiem to, co powiedziałem w zeszłym roku- za merytoryczne podejście

do tematu. Natomiast w tych wszystkich zapraszam do dyskusji, do rozmowy. Zawsze jest

taka możliwość, jeżeli ludzie ze sobą rozmawiają, to nie ma takiej możliwości, żeby się nie

porozumieć. Dziękuję bardzo. 
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Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję. Panie Wójcie, ta nasza przerwa to

była merytoryczna i te wnioski też są merytoryczne. Bo gdybyśmy nie mieli tej przerwy,

pewnie jutro byśmy przetargu nie ogłaszali. Dlatego mówię, Rada wyraziła tu daleko idąca

wolę  współpracy.  Te wnioski  jednak zostały sformułowane,  wyszły  naprzeciw,  żeby nie

burzyć  porządku  dzisiejszych  obrad.  Dlatego  poprosiłbym,  jeżeli  jest  to  możliwe,

rozważenie naprawdę tych wniosków. Te wnioski zostały złożone w imieniu całej Rady, bo

cała  Rada  pochyliła  się  nad  tym,  żeby  nie  burzyć  tego.  Ja  prosiłem  osobiście,  panią

Skarbnik,  i  wszystkich,  żeby nie  burzyć.  Żeby to poszło.  Żebyśmy mogli  te  inwestycje

robić.  Radny  zawsze  gdzieś  ma  możliwości  zgłoszenia  jakiegoś  wniosku,  byśmy  mieli

naprawdę kłopot. Ode mnie taka prośba, jeżeli jest to możliwe musimy podejść do tego jako

wniosek Rady, którzy tez maja coś do zaoferowania. Dziękuję.

Pan Stanisław Godzina- Wójt- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeszcze raz powtórzę.

Podtrzymuję  to  co  wcześniej  powiedziałem,  zapraszam  do  rozmowy  i  do  dyskusji.

Natomiast nie zbuduję, to już od razu mówię, żadnej drogi,  tam gdzie jest zaplanowana

kanalizacja,  bo  naraziłbym się  na  zarzut  niegospodarności.  Jeżeli  mam zaprojektowaną

kanalizację w drodze i nie buduje kanalizacji, tylko buduje wcześniej drogę i za rok czy za

dwa wchodzę z kanalizacją, to jest to czysta niegospodarność. Proszę mnie do takich rzeczy

nie namawiać i  rozmawiać.  Natomiast  proszę takich rzeczy nie robić,  zmuszać mnie po

prostu do działań, które sprzeczne byłyby z zasadami gospodarności. Ustawa o finansach

publicznych  zobowiązuje  wójta  każdej  gminy  do  tego,  żeby  wydawał  środki  celowo,

gospodarnie i żeby przynosiło to efekty dla mieszkańców.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję. Teraz radny Suchta, proszę.

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

Państwo. Panie Wójcie, jeżeli chodzi o tę drogę to akurat w tej drodze, ta kanalizacja, o

której pan mówi to jest na odcinku 50 metrów. Także myślę, że to nie jest powodem. Przy

odrobinie chęci, jeżeli będzie pan chciał to zrobić i kanalizację. Jak pan już nie chce zrobić

tej drogi bez kanalizacji, to zrobić te 50 metrów, mamy projekt i zrobić tę drogę. A tak jak

pan powiedział, bardziej się bym pochylił w stronę Korczak i zrobił te kanalizacje główna
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przez wieś, przez tą stara wieś, żeby nie blokować inwestycji dla Starostwa Powiatowego,

które też chce robić drogę, niż robić w tamtych osiedlach. To taka moja sugestia. 

Pan Stanisław Godzina- Wójt- Panie Piotrze, wszystko jest dobrze. Ja nie mówię, że nie.

Powiedziałem, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie to, zamierzamy tę kanalizację wybudować.

Natomiast nie można zrobić czegoś takiego, bo już kiedyś ktoś tak zrobił, że wybudował

profilaktycznie odcinek kanalizacji, ponieważ odcinek ten został zalany przez mieszkańców

ściekami. I nie zrobimy czegoś takiego, jak kanalizacja nie będzie drożna, że zostawimy

wybudowany kanał, bo w tym kanale znajdą się ścieki. Wiem, że takie doświadczenie już

ktoś miał. Mówię, że panie Piotrze tę rozmowę, którą zaczęliśmy, możemy rozmawiać już w

kuluarach- temat realizacji tego zadania. No i druga rzecz jest- regulacja pasa drogowego,

bo tam jest ten pas bardzo wąski. Natomiast jeszcze raz podkreślam, nie chodzi o to, żeby

nie zrobić kawałka tego łącznika 300 metrów drogi.  Robimy po kilka ,  czy kilkanaście

kilometrów dróg, 300 metrów nie jest żadnym jakimś tam problemem, bardzo proszę róbmy

to tak, jak Pan Bóg przykazał. A jeśli chodzi o aspekt , jak będziemy do tego dochodzić, to

możemy rozmawiać i na pewno znajdziemy porozumienie, dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję, myślę, ze do następnej sesji mamy

trochę czasu. Jakieś przemyślenia będę większe. Proszę jeszcze pan Kubeł Janusz.

Pan  Janusz  Kubeł-  Przewodniczący  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i

Ochrony  Środowiska  składa  wniosek-  „Członkowie  Komisji  na  składają  wniosek,  aby

protokoły z odbytych sesji Rady Gminy Rzekuń, począwszy od nr 1 zostały opublikowane

w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wnioskują, aby na stronie BIP-u były również

zamieszczane projekty protokołu, które nie zostały jeszcze przyjęte przez Radę Gminy”.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać

głos w tym punkcie? Proszę pan Wójt chciałby się odnieść do tego.

Pan Stanisław Godzina-  Wójt-  ja  chciałem powiedzieć  o  jednej  rzeczy,  jeżeli  chodzi  o

protokoły.  Proszę  Państwa  protokół  to  jest  zupełnie  co  innego,  niż  to  co  dzisiaj  jest
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sporządzane. Dzisiaj pani Emilia sporządza tak naprawdę stenogram z sesji, czyli słowo w

słowo.  Natomiast  jak  poczytacie  Państwo  protokoły  to  on  się  kieruje  zupełnie  innymi

zasadami. Protokół ma najwyżej połowę stron, tych które są i on jest bardzo ogólny. On

mówi, że ten radny zgłosił to i to. Natomiast nie cytuje tego słowo w słowo. W Statucie w

tej chwili jest zapisane, że ma być sporządzany protokół. W ustawach są zapisy, że sesje są

protokołowane, a więc zupełnie co innego, niż to co dzisiaj mamy. Także proponowałbym

przy tej okazji, jak będzie obradowała komisja nad zmianami w statucie, to żeby wziąć pod

uwagę  również  ten  aspekt.  Nie  wiem jak  to  by  wyglądało  od strony prawnej  zapisanie

stenogramu, gdyby miał być stenogram.  Natomiast protokół a stenogram są to różne rzeczy.

Na  dzień  dzisiejszy  jest  to  tak  uszczegółowione,  słowo  w  słowo,  czyli  sporządzamy

stenogram. Stenogram sporządza się z obrad Sejmu np., tak jest zapisane w Regulaminie

Sejmu.  Natomiast  z  sesji  mamy  protokół,  czyli  rzeczywiście,  gdyby  protokoły  były

protokołami a nie stenogramami, to byłyby ogromnie krótsze. Dziękuję.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- dlatego właśnie  dziś  został  zgłoszony ten

wniosek przeze mnie. Ostatnio to zauważyliśmy, w Statucie mamy napisane, że ma wiernie

odzwierciedlać i dlatego mamy ten problem. Wydaje się, że jakoś go pokonamy. Następnym

do zabrania głosu jest radny Dmochowski, proszę.

Pan Stanisław Dmochowski-  radny- Panie  Przewodniczący,  Panie  Wójcie.  Pan mówił  o

dobrej  woli,  chciałbym aby ona  była  tak jak kolega Suchta  przedstawił,  50 metrów tej

kanalizacji. Większość Rady jest przychylna tej inwestycji, a pan tutaj nie jest przychylny.

Druga  sprawa,  chciałbym w swojej  sprawie  zabrać  głos.  Od  początku  jak  tutaj  jestem

wnioskujemy  o  drogę,  chodzi  tylko  o  dobrą  wolę  i  podpis  pana.  Sprawa  dotyczy

przekazania Nadleśnictwa. Nadleśnictwo już wcześniej wypracowało te dyspozycję i  jest

gotowe do dzisiaj, do podpisania umowy, żeby drogę przekazać. Nie ma dobrej woli. Kiedyś

pan o tym mówił, że może pan to załatwić w ciągu dwóch tygodni, ale tygodnie mijają, lata

mijają a w dalszym ciągu jest to niewyjaśnione. Następna sprawa Strategii Rozwoju, czy

pan wyciągnął jakieś wnioski odnośnie tych błędów, czy były jakieś kary? Prawdę mówiąc,

jeżeli chodzi o urzędników, ja się doczytałem, na stronie 17, panie Wójcie, Straże pożarne
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widnieje, że jest sześć jednostek, a na stronie 34, że jest 5 jednostek. Zażyczyłem sobie na

komisji  wzięcie  Strategii  z  2007  roku  i  większość  tych  punktów,  panie  Wójcie,  jest

zbieżnych. Tak jak pan tłumaczy, że każda złotówka jest przez pana dobrze gospodarowana,

nam pan  bubel  przedstawił  i  prawdę  mówiąc  nie  wiem jak  do  tego  podejść.  Dziękuje

ślicznie.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- myślę, że kolego radny nie potrzebne już te

emocje, „odgrzewać kotleta”. W Strategii zaproponowaliśmy poprawki. Myślę, że karać to

najprościej,  wynagradzać gorzej.  Po co karać, jak nie ma nagród to nie ma kar.  Byłoby

najlepiej  tak  to  zostawić,  wszystkich wskazywać  i  karać  to  i  nas  zaczną  karać.  Zaczną

wskazywać, że coś źle robimy. Natomiast myślę,  że pan Wójt wie jak ma dalej działać.

Pewnie druga taka Strategia nam się nie ukaże. Odnośnie punktu pierwszego, co kolega

mówił o tych wnioskach. Po to Rada postawiła wniosek formalny w zakresie inwestycji i

oczekuje  do następnej sesji na wyniki. Jeśli będą inne, to Rad będzie podejmować decyzje,

i to tylko tyle. Pan Wójt ja będzie chciał się odnieść, to tak. Tylko widzę, że chciał się

zgłosić z pytanie sołtys z Laskowca.

Pan Andrzej Gierwatowski- Sołtys Laskowca- ( brak nagrania audio) odniósł się do kwestii

drukowania  kontokwitariuszy.   Poruszył  kwestie  budowy  kanalizacji  w  Teodorowie,

niszczona  jest  nawierzchnia,  chodniki.  Jest  to  wykonywane,  gdy  istnieje  tam  droga

asfaltowa.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- ja proszę o powściągliwość, nie oskarżajmy

się nawzajem. Słyszałem, że są trzy prawdy. Proszę Państwa co nam da przerzucanie się.

Patrzmy w przyszłość i róbmy tak jak Rada podejmie decyzje, Rada wskaże. Rada Suweren

i ma prawo podjąć decyzje takie i podejmie jak będzie miała podjąć. Natomiast rozliczać

przeszłość, rozliczać będziemy, w telewizji mamy tego pełno. Dajmy sobie chociaż tutaj

spokój, taka moja prośba.
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Pan Andrzej Gierwatowski- Sołtys Laskowca- zwrócił się z zapytaniem o wykorzystanie

funduszu  sołeckiego,  czy  ulega  on  przepadkowi  w  momencie  jego  niezrealizowania  w

pełnej, zaplanowanej wysokości.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- fundusz sołecki, z tego co wiem nie przepada.

To idzie do gminnej kasy. Panowie Sołtysi, nie jest to fundusz sołtysa, tylko rady sołeckiej.

Ja bym prosił,  panie sołtysie o ład i porządek. Jak pan się zgłosi, ja panu głosu udzielę

( odniósł się do pana Edwarda Dulewicza- sołtysa Rzekunia).  Tak, będziemy wyjaśniali.

Jeszcze nikt krzykiem nic nie wyjaśnił. To tylko bardziej zaognia sytuację, proszę naprawdę

o  powściągliwość.  Jeżeli  są  jakieś  pytania,  to  zadajmy  je.  Tylko  nie  krzyczmy,  to  nie

Targowica. Proszę, Jerzy Konopka.

Pan Jerzy Konopka- Radny- kolego Andrzeju,  sympatyczny Andrzeju.  Nigdy nie byłem

przeciwko jakiejkolwiek  budowie  chodników w Laskowcu.  Natomiast  co  do  zniszczeń,

przez budowę kanalizacji,  to oświadczam wszem i wobec, że zostało zniszczone tylko i

wyłącznie 20 metrów chodnika, bieżącego i to nie całego. Reszta tak się udało, tak żeśmy

kombinowali, że wszystko jest nienaruszone. Także tyle chciałem Ci Andrzejku powiedzieć.

Jeżeli  nie  wierzysz,  proszę przyjechać i  sprawdzić.  Natomiast  jezdnia,  rzeczywiście  jest

zniszczona, ale co do chodników, to tak jak powiedziałem, 20 metrów. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- myślę, że ta rozmowa powinna odbywać się

w kuluarach, a nie tu na sesji. Proszę, radny Wilkowski chciał.

Pan Zbigniew Wilkowski- radny- Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Ja chciałem jeszcze

na chwile wrócić do tej Strategii. Dobrze pan Przewodniczący powiedział, że nie należy

„odgrzewać kotletów”, ale nasuwa mi się atak refleksja,  że należałoby chyba przeprosić

urzędników,  którzy  zostali  wymienieni  z  imienia,  z  nazwiska  i  którym  zarzucono

niekompetencję, że podali niewłaściwe dane do tej Strategii. Urzędnicy dane podali dobre,

bądź w ogóle nie zostali o te dane poproszeni. Błędy wzięły się stąd, że ta Strategia została

przedrukowana. Dziękuję.
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Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- proszę pan Wójt.

Pan  Stanisław Godzina-  Wójt-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado.  Nikt  nie  został  z

imienia  i  nazwiska-  chyba-  wymieniony,  jeżeli  dobrze  pamiętam.  Trzeba  by  zajrzeć  do

protokołu, to po pierwsze. Po drugie, Kierownikiem zakładu pracy jestem ja. Po trzecie, to

co  pan  radny  podnosił,  ewentualnych,  tu  nie  było  kar  czy  nagród,  czy  innych  rzeczy.

Niestety  pozostaje  w  ochronie  danych  osobowych  i  to  żadnej  publikacji  nie  podlega.

Sprawy między pracodawcą a pracownikiem są załatwiane między tymi osobami. I do tych

spraw nikt nie ma wglądu, bo są objęte ochrona danych osobowych- to jest jedna rzecz. 

Druga rzecz panie radny Dmochowski, powiedziałem na zebraniu w Kamiance, ze do końca

tej kadencji postaram się uregulować stan prawny tej drogi. To nie jest prosta rzecz. Skoro

była  taka  prosta  i  wszystko  było  zrobione,  to  dlaczego  nie  zostało  to  zrobione?

Rozmawiałem z panem Nadleśniczym również na ten temat, ma swoje zdanie co do tego,

ale  może,  może  kiedyś  i  jeżeli  procedury  pozwolą,  podtrzymuję  to-  postaram  się

uregulować, do końca kadencji, ale nie w ciągu dwóch tygodni. To jest po prostu nierealne.

Deklaruję nadal, że do końca kadencji postaram się zamknąć sprawę drogi. Była prostsza

sprawa drogi w Kamiance, która wychodzi na zakręcie w stronę Czarnowca, i tam też był

stan prany nieuregulowany, ale w zupełnie innej konfiguracji- nie miała właściciela. Tam

został ten stan prawny uregulowany i ta  droga na całej  długości jest  drogą gminną.  Do

Strategii rzeczywiście nie chciałbym już wracać, proszę Państwa, poza jedną konkluzją. Na

komisjach tłumaczyłem, że mieliśmy wybór: albo ubiegać się o niemałe środki z PROW-u,

3 miliony i zrobić w błyskawicznym tempie, jakiś dokument, który nazywałby się Strategią,

albo nie ubiegać się o te środki. Proszę państwa dostaliśmy już pismo, po poprzedniej sesji,

tak jak prosiłem, które mówi o uzupełnieniu złożonych wniosków z PROW-u na 3 mln

złotych, ogólna kwota jest ponad 4 mln złotych z tym, że dofinansowanie może być do

trzech milinów złotych. Mamy przedłożyć uchwałę, nawet nie Strategię. Proszę Państwa

powiem tak, mieliśmy do wyboru: wybrać firmę za 40 tys. zł czy za 30 tys. zł, bo były takie

oferty,  która  pracowałaby  nad  strategią  pół  roku  albo  8  miesięcy  i  wtedy rzeczywiście

można byłoby pochylić się nad każdym zdaniem. Albo zrobić to szybko. Nie zawsze proszę

Państwa szybko jest dobrze. Wolałbym zrobić szybko za unijne pieniądze drogi, na które

państwo czekacie, niż dopilnować konkretnego zapisu, czy to nr 151 czy 149, w tej strategii.
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Rzeczywiście zaistniały takie miejsca, gdzie wystąpiły niedomówienia, czy przekłamania.

To jest  tylko dokument,  który  formalnie  składamy do wniosku o  środki  z  PROW-u,  w

związku z tym bardzo prosiłbym, wiem że w ten sposób zawsze można komuś przypiąć

łatkę, coś niedobrze zrobił. Szanowni Państwo, papiery zawsze można poprawić. Natomiast

staramy  się  przygotowywać  dobrze  inwestycje,  żeby  one  służyły  mieszkańcom  jak

najdłużej.  To jest  tak  naprawdę istota.  Nikt  z  mieszkańców nie  czeka  na strategię.  Oni

czekają na wodociągi,  na drogi,  na kanalizację,  na inną infrastrukturę, na którą czekają.

Zobowiązani jesteśmy ją wszyscy budować, panie Stanisławie, a nie ten konflikt zamiast

łagodzić, go wzniecać, po co to? Dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję. Proszę radny Podolak.

Pan  Bartosz  Podolak-  radny-  chciałem  zabrać  głos  na  końcu,  panie  Przewodniczący.

Ustępuję miejsca kolegom.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  jeszcze  proszę  Państwa  w  ferworze  tej

dyskusji,  zapomnieliśmy o przegłosowaniu  wniosku formalnego.,  który  złożyła  Komisja

Infrastruktury. Wniosek dotyczy: 

„Członkowie Komisji na składają wniosek, aby protokoły z odbytych sesji  Rady Gminy

Rzekuń,  począwszy  od  nr  1  zostały  opublikowane  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.

Ponadto wnioskują, aby na stronie BIP-u były również zamieszczane projekty protokołu,

które nie zostały jeszcze przyjęte przez Radę Gminy”.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie  przyjęcie wniosku

zgłoszonego przez Komisję Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

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

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

Pan Edward  Gryczka-  Przewodniczący Rady-  stwierdził,  iż  wniosek został  przyjęty  w
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głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym

się. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dalej jesteśmy w punkcie wolne wnioski i

informacje. Proszę bardzo kolego radny, myślę, że już będzie naprawdę świątecznie.

Pan Stanisław Dmochowski- Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, panie Wójcie. Nie

chodzi  nam  o  wyciąganie,  ale  jeśli  była  ta  strategia  potrzebna  do  tego.  Wydaliśmy

pieniądze, jak oni się dowiedzą tam, że to jest nieautentyczne, czy to nie będzie później, nie

cofną tych milionowych środków z czasem panu? Czy nie będą kazać zwracać? O to panie

wójcie chodzi.

Pan Stanisław Godzina- Wójt- Panie radny proszę być spokojnym. Z tego tytułu na pewno

nie. Różne mogą być przyczyny, jak się ubiega o środki to różne są wymagania. Będzie to

formalnie spełniony dokument. Podpytuje tu panią Sekretarz, bo mieliśmy po ogłoszeniu

zasad naboru do  PROW-u mieliśmy miesiąc  czasu.  Na przygotowanie  tego dokumentu,

dlatego on taki niedoskonały wyszedł. Formalnie jest poprawny, zakłada lata, które mamy.

Zakłada  zadania,  te  które  zgłosiliśmy  do  PROW-u,  które  zgłosiliśmy.  Panie

Przewodniczący, jeśli mogę na koniec. Proszę Państwa, to że się różnimy, to tak naprawdę

świadczy  o  tym,  że  mamy  demokrację.  Możemy  licytować  się  na  argumenty,  nie  na

złośliwości,  tylko na argumenty. Zbliżające się święta niech wszystkim będą szczęśliwe,

wesołe. I niech przyniosą zadumę płynąca z ich idei. Wszystkiego dobrego życzę Państwu,

wszystkim  tu  obecnym.  Państwu  Radnym,  Państwu  Sołtysom,  Państwu  Dyrektorom,

Mieszkańcom. Żeby te święta dały nam chwilę refleksji. Chciałbym jeszcze jedne życzenia

dzisiaj, bo 11 marca mieliśmy Dzień Sołtysa, dlatego też Szanownym Sołtysom- jesteście

taka  solą  tej  społeczności.  Tak naprawdę,  jesteście  bardziej  obecni,  niż  wszyscy my tu

zgromadzeni, w swoich środowiskach. Jesteście na co dzień do dyspozycji. Wiem o tym, że

nie  każdy  chce  być  sołtysem  i  nie  każdy  się  tez  na  sołtysa  nadaje,  ale  Wy  Państwo

podjęliście się tego służebnego zadania i wiem, że przynosi wam to satysfakcję i chciałbym

Wam tej  satysfakcji  z  okazji  dnia Sołtysa  życzyć jak najwięcej.  I  żeby to  co robicie  w

swoich  środowiskach  łączyło,  budowało  i  przynosiło  spełnienie  oczekiwań  wszystkich
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naszych mieszkańców, wszystkich naszych sołectw gminy Rzekuń. Wszystkiego dobrego,

zadowolenia i dużo, dużo satysfakcji. Dziękuję.

Na sali rozległy się brawa.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- jesteśmy w punkcie życzeń,  ja  w imieniu

Prezydium  Rady  z  okazji  zbliżających  się  wielkimi  krokami  Świąt  Wielkiej  Nocy

pragniemy  złożyć  najszczersze  życzenia,  udanego  czasu  spędzonego  z  najbliższymi,

rodziną,  przyjaciółmi.  Dużo  ciszy,  spokoju  i  odpoczynku.  Więcej  zdrowia,  pieniędzy,

miłości  a  także szczęścia,  które niejednokrotnie  ocala nam życie.  W imieniu prezydium

składam wszystkim tu obecnym Radnym, Sołtysom, wszystkim na sali.

Rozległy się brawa.

Pan  Bartosz  Podolak-  radny-  Szanowny  panie  Wójcie,  Panie  Przewodniczący,  Wysoka

Rado,  Szanowni  Państwo  Sołtysi.  Zrobiło  nam  się   bardzo  świątecznie,  my  jako  klub

radnych  „Porozumienie  i  Szacunek”  mamy  jeszcze  jedną  okazję,  ponieważ  niedługo

zbliżają się imieniny Pana Przewodniczącego, mamy również dwóch Zbyszków na sali. W

naszym imieniu chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia,  przede wszystkim dużo

rozwagi, spokoju, żebyście Państwo czerpali z wszystkiego, co najlepsze, z tych pełnionych

funkcji i żebyście je pełnili jak najdłużej. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. 

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  Dziękuję,  że  pamiętaliście  koledzy.  W

imieniu solenizantów, dziękujemy. Jest naprawdę miło i świątecznie, ale porządek obrad nie

został wyczerpany.

Nastąpiły brawa, gratulacje.
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Do punktu 18.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- Punkt  18.  porządku obrad to  zakończenie
obrad. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Zamykam obrady XVI zwyczajnej sesji Rady

Gminy Rzekuń. Podziękował Wysokiej Radzie za uczestniczenie w obradach, a wszystkim

pozostałym Państwu za obecność i uwagę.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Emilia Bloch
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