
Protokół nr XLIV/2018 

obrad XLIV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 14 lutego 2018 roku

( od godz. 15:38 do godz. 16:28 )

Rzekuń, ul. Kościuszki 33

Sala obrad Rady Gminy Rzekuń

Obrady sesji Rady Gminy Rzekuń otworzył o godz. 15:38 Przewodniczący Rady Edward Gryczka

stwierdzając jednocześnie quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych ( zgodnie z listą obecności). Pan Przewodniczący obrad

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

pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,  obecnych mieszkańców

oraz media. Nieobecny na sesji p. Wójt był reprezentowany przez panią Teresę Łępicką- inspektora.

Pan  Przewodniczący-  sesja  została  zwołana  na  wniosek  grupy  radnych  w  związku  z  pismem

Regionalnej  Izby Obrachunkowej  dotyczącym wszczęcia  postępowania  nadzorczego.  Wszystkie

niezbędne informacje zostały zamieszczone na tabletach. Został złożony wniosek do p. Wójta z

prośba o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy Rzekuń.  Po raz

kolejny, na sesji nieobecny jest radca prawny. Zaleceniem RIO jest dokonanie odpowiednich zmian

w  przyjętej  uchwale  budżetowej  na  2018  rok,  w  zakresie  zadań  finansowanych  częściowo  z

funduszu sołeckiego. Środki zostały zdjęte w wyniku niedopatrzenia, byliśmy razem z kolega P.

Suchtą w RIO. Dziś zaproponujemy poprawienie uchwały w tych trzech punktach. Zakomunikował

obecnym, iż w związku ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym, obrady sesji rady Gminy

będą zamieszane na stronie BIP Urzędu, niezbędne jest również sporządzanie wykazu z głosowania

uchwał podejmowanych przez Radę.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał pismo złożone przez p. Wójta, wynika z niego, iż p. wójt

nie uznaje orzeczeń RIO. Pan Przewodniczący powiedział, ze w jego ocenie sesja została zwołana

prawidłowo. 

Odczytał porządek obrad, który obejmował:

1) Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie prawomocności.

2) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok w 

związku z Uchwałą Nr 3.34.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

30 stycznia 2018 r.



3) Wolne wnioski i informacje.

4) Zakończenie obrad. 

Pan Przewodniczący- zapytał czy są uwagi do porządku obrad? 

Pan P. Suchta- radny- powiedział, iż Kierownik Urzędu zobligowany jest do sporządzenia projektu

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Odczytał przygotowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz wręczył go Przewodniczącemu

Rady.  

Pan Przewodniczący- zapytał czy są uwagi do projektu uchwały?

Pan K. Jastrzębski- radny- wyraził wątpliwości, co do prawidłowości zwołania sesji, czy zostały

dopełnione wszystkie formalności. Składa wniosek formalny o zamkniecie obrad sesji.

Pan  Przewodniczący-  przytacza  okoliczności  informowania  radnych  o  terminie  sesji.  Została

wysłana  wiadomość  z  prośba  o  zarezerwowanie  czasu.  Byłem w piątek  (09.02)  w  Urzędzie  i

pytałem pani  Sekretarz  czy  podejmowane  są  jakieś  działania  w  związku  z  pismem RIO.  Nie

otrzymałem satysfakcjonującej  odpowiedzi,  w związku z  tym zostały poczynione kroki  w celu

zwołania sesji, aby nie tracić terminu wyznaczonego przez Kolegium RIO. 

Padł wniosek formalny o zamknięcie obrad sesji:

kto z Państwa radnych jest „za”- 2

kto jest „przeciw”- 9

kto „wstrzymał się”- 0

Wniosek formalny został odrzucony, obrady sesji Rady nie zostały zamknięte.

Pan K.  Jastrzębski-  radny-  kontynuuje,  odczytał  sms-a napisanego przez Przewodniczącego,  na

dzień 12 lutego wziąłem dzień wolnego. Nastąpiła dezinformacja.

Przewodniczący rady odebrał głos radnemu Jastrzębskiemu.

Pan P. Suchta- radny- powiedział, że konsultowano z RIO kto ma przygotować dokumenty. Jeżeli

Rada  nie  dokona  zmian  w  określonym  terminie,  RIO  usunie  nieprawidłowości  we  własnym

zakresie. Zapytał o braki na poszczególnych §, dlaczego nie skorzystano z możliwości uzupełnienia

brakujących środków w budżecie- pytanie zostało skierowane do pani Skarbnik. 



Pani Skarbnik odniosła się mówiąc, iż wszystkie niezbędne środki zostały zaplanowane w projekcie

budżetu przedłożonym przez p. Wójta. Zostało to zmienione przez Radę, brakuje 100 tys. zł na

usługach  w  Urzędzie.  Dokładnych  danych  nie  posiadam  przy  sobie,  żeby  móc  się  odnieść

szczegółowo. 

Pan Przewodniczący-  powiedział,  że  Rada miała  wiele  zastrzeżeń do przygotowanego projektu

budżetu. 

Pani Skarbnik powiedziała, ze była dwukrotnie na posiedzeniach Kolegium RIO. 

Pan K. Jastrzębski- radny- powiedział, ze w uchwale RIO nie jest napisane, ze chodzi o projekt

uchwały. A padły słowa, ze Wójt ma obowiązek przygotowania projektu uchwały.

Pan  P.  Suchta-  radny-  powiedział,  że  ustawa  o  finansach  publicznych  mówi  o  tym,  kto

przygotowuje projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Pani  skarbnik  powiedziała,  ze  również  kontaktowała  się  z  RIO,  jednak  nie  otrzymała  żadnej

konkretnej informacji jak wybrnąć z sytuacji.

Głosowanie projektu uchwały.  Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie przyjęcie  projektu

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok, który został odczytany i złożony

przez radnego Suchtę.

9 -"za",

0 -"przeciw", 

1 - wstrzm. się

Rada Gminy Rzekuń w głosowaniu: 9 -"za", 0 -"przeciw", 1 - wstrzm. się –  podjęła uchwałę nr

XLIV/276/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Rzekuń na 2018 rok.

Do punktu 3.

Wolne wnioski i informacje.

W tym punkcie poruszono temat podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze.

Pan K. Jastrzębski skwitował, że został wprowadzony w błąd i stracił dniówkę w pracy. Pan J.



Kubeł  zapytał  czym  radni  kierowali  się  zdejmując  środki  z  funduszy  sołeckich,  na  co

Przewodniczący Rady odparł, iż to zostało na tej sesji naprawione.

Na  koniec  głos  zabrała  Pani  Skarbnik,  mówiąc  że  Urząd  nie  posiada  środków  na  wypłatę

wynagrodzeń dla Sołtysów, którzy zwyczajem lat ubiegłych roznosili nakazy podatkowe. Sołtysi

nie otrzymają za to wynagrodzenia, jedynie prowizję od wpłaconych kwot. Część nakazów zostanie

wysłana pocztą. 

Zamknięcie sesji.

O godz. 16:28 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Edward Gryczka- wobec wyczerpania

porządku obrad- zamknął obrady XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń. 

Dokładny przebieg obrad został zarejestrowany na nośniku treści audiowizualnej.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Protokół sporządziła:

Emilia Bloch


