
Protokół nr XLVII/2018 

obrad XLVII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 20 kwietnia 2018 roku

( od godz. 09:10 do godz. 9:38 )

Rzekuń, ul. Kościuszki 33

Sala obrad Rady Gminy Rzekuń

Obrady sesji Rady Gminy Rzekuń otworzył o godz. 09:10 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, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy

Rzekuń,  zaproszonych  gości,  mieszkańców.  Poinformował,  iż  sesja  została  zwołana  w  trybie

nadzwyczajnym na wniosek Wójta, w związku z tym porządek obrad nie był głosowany. Zapytał

czy jest na sali osoba upoważniona, która będzie odpowiadać na pytania w imieniu p. Wójta, który

jest nieobecny na dzisiejszej sesji. Po raz kolejny Rada została pozbawiona możliwości dopytania o

szczegóły.

Porządek obrad XLVII nadzwyczajnej sesji obejmował: 

1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie prawomocności.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot

części  wyrównawczej  subwencji  ogólnej,  wpłat  oraz  planowanego  udziału  we  wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminą Rzekuń i Miastem Ostrołęka.

3. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości

Czarnowiec.

4. Wolne wnioski i informacje.

5. Zakończenie obrad.

Do obrad sesji dołączył Pan Zdzisław Majewski- radny, stan Rady wynosi obecnie 12 radnych.

Ad. 2

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części

wyrównawczej  subwencji  ogólnej,  wpłat  oraz  planowanego  udziału  we  wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminą Rzekuń i Miastem Ostrołęka.
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Pan  Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka  –  poinformował,  że  Państwo  Radni  otrzymali

projekt uchwały. Zapytał czy są uwagi do projektu uchwały? Otworzył dyskusje w tym punkcie i

zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos?

Pan Piotr Suchta- radny-  powiedział, że nie było go na posiedzeniu komisji w poniedziałek w

momencie omawiania tego punktu w związku z tym chciał  dopytać kiedy zapadły uzgodnienia

odnośnie subwencji.  Powiedział, że w uzasadnieniu można przeczytać, iż „ Gmina Rzekuń oraz

Miasto Ostrołęka uzgodniły, ze przyjmują podział kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej

oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 zgodnie z pismem Ministra

finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.” Zapytał czy odbyło się jakieś spotkanie?

Kto uczestniczył w tym spotkaniu.

Pani  Skarbnik –  kwota  subwencji  oraz   udziału  w podatku dochodowym od osób fizycznych

ustalana jest odgórnie, w tej sprawie otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa.

Pan Przewodniczący Rady- Edward Gryczka –  zapytał czy jest nagrywana sesja?

Pani  Anna  Malinowska-  pracownik  Urzędu  Gminy  w  Rzekuniu- powiedziała,  że  sesja

nagrywana jest na kamerę i kamera jest włączona, ponieważ jest to widoczne na podglądzie.

Pani Skarbnik –  kontynuuje, kwoty ustalane są przez Ministerstwo Finansów. Taką informację

otrzymaliśmy i w tym roku, następnie dostaliśmy informację w związku ze zmiana terytorialna

samorządu.  Nie  odbywa  się  to  poprzez  spotkania,  uzgodnienia.  Otrzymujemy  informację.

Zmniejszenie  tej  kwoty  dla  nas,  a  zwiększenie  dla  miasta-  w  związku  ze  zmianą  terytorialną.

Pojawił  się  zapis,  że  możemy  przyjąć,  na  podstawie  zgodnych  uchwał  inny  podział.  Stąd

przygotowana została taka uchwała. 

Pan Piotr Suchta- radny-  powiedział,  że  nie  pytał  odnośnie uchwały,  ale  odnośnie ostatniego

zdania  uzasadnienia,  że  w  wyniku  uzgodnienia  pomiędzy  gm.  Rzekuń  a  miastem  Ostrołęka.

Wcześniej  mamy napisane,  że ten podział  może być inny.  W ostatnim zdaniu jest  napisane,  że

gmina Rzekuń i miasto Ostrołęka uzgodniły. Pytam tylko czy odbyło się spotkanie w tym zakresie?

Kto w nim uczestniczył i jakie były uzgodnienia?
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Pani Skarbnik – odpowiedziała, że nie było żadnego spotkania. Drogą elektroniczną z panią z

Departamentu  Ministerstwa  Finansów  uzgodniłam,  że  kwoty  mogą  pozostać  w  wysokości

określonej poprzednio. Pan Wójt wystosował pismo do pana Prezydenta w tej sprawie i otrzymałam

informację od pracowników Urzędu Miasta, że wyrażona jest wola Prezydenta, że zgadza się na

taka  zamianę.  Będzie  to  przedstawione  na  najbliższej  sesji  Rady Miasta,  dokładnie  taka  sama

uchwała. 

Pan Przewodniczący Rady- Edward Gryczka –  powiedział, że koledze Suchcie chodziło o to

czy  jest  pisemne  uzgodnienie.  Czy  zostało  zawarte  Porozumienie  na  piśmie,  odpowiednio

parafowane. 

Pani Skarbnik- powiedziała, że nie ma na piśmie Porozumienia, ustnie uzgodniono. Powiedziała,

że uchwała podobnej treści będzie procedowana także na sesji Rady Miasta.

Pan Przewodniczący Rady- Edward Gryczka –  wyraził wątpliwości co do tego, że nie zostało

sporządzone Porozumienie na piśmie. Odniósł się do sytuacji dotyczącej zaboru ziem. Powiedział,

że ktoś zabrał ziemię, a teraz chce nam dać ( łaskawcy z Ministerstwa Finansów i Urzędu Miasta).

Nie godzi się na zabór jako obywatel, mieszkaniec tej Gminy. Powiedział, że jest przeciwny, lecz

będzie głosował „za” przyjęciem uchwały, żeby nie zostało to w późniejszym czasie wykorzystane.

To jest kuriozum, które pokazuje jak można radnych zapędzić w kozi róg. Możemy otrzymać 200

tys.,  chociaż  nie  jest  to  wcale  pewne,  ponieważ  dopytywał  o  istnienie  Porozumienia.  Nie  ma

Porozumienia  na  piśmie,  Rada  Miasta  nie  podjęła  ostatecznej  decyzji.  Rada  Gminy  Rzekuń

proceduje pierwsza tę uchwałę, Miasto później. Na kolanach, służymy, prosimy. Podkreślił, że nie

zgadza się na prowadzenie takiej polityki, ale aby gmina zyskała odpowiednia kwotę pieniędzy- jest

zgoda. Ponieważ pieniądze te należą się gminie Rzekuń. Poprzez zmianę granic, wpływy do gminy

uszczuplały o ok. 2 mln zł. Koszty ponoszone z tytułu reformy szkolnictwa. Tak wygląda tzw. dobra

zmiana.

Pani  Skarbnik-  powiedziała,  że  w  uzasadnieniu  do  projektu  uchwały  nie  ma  słowa  o

Porozumieniu. Pojawił się jedynie zapis, że uzgodniono. Powiedziała, że pisma przyszły w sposób

specyficzny do Urzędu Gminy oraz Urzędu Miasta. Terminy, z których wynika podjęcie uchwał

zostały nałożone terminami wpływu pism Ministerstwa Finansów, Miasto ma więcej czasu niż my. 
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Pan Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – powiedział że nie wierzy w zbiegi okoliczności,

zapytał dlaczego Miasto nie otrzymało pierwsze? To my mamy prosić, żeby łaskawie dostać.

Pani Skarbnik- powiedziała, że Ministerstwo Finansów wysłało w tym samym terminie, natomiast

do nas wcześniej dotarło. Powiedział, że może szczegółowo wyjaśnić jak to wyglądało.

Pan  Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka  –  Wiemy  jak  się  przekazuje.  Wspomniał  o

zaproszeniu  dla  Przewodniczącego  rady,  które  dotarło  z  opóźnieniem.  Dotarło  w  dniu  i  po

godzinach, w których się odbyło, 5 dni w Urzędzie leżało. Następnie zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – Poddaję pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie

zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat oraz

planowanego udziału we wpływach  z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminą

Rzekuń i Miastem Ostrołęka.

Kto  z  państwa  radnych   jest  za  przyjęciem uchwały   w  sprawie  zgodnego  sposobu  podziału

ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału we

wpływach   z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  pomiędzy gminą  Rzekuń  i  Miastem

Ostrołęka.

Za – 12 radnych 

przeciw – 0 radnych

wstrzymał się – 0 radnych 

Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części

wyrównawczej  subwencji  ogólnej,  wpłat  oraz  planowanego  udziału  we  wpływach   z  podatku

dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminą Rzekuń i Miastem Ostrołęka został przyjęty w

głosowaniu jawnym w obecności 12 radnych, 12 głosami za.

Ad. 3

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec.

Pan Przewodniczący – Edward Gryczka – zapytał czy są uwagi do projektu uchwały? Czy ktoś z
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radnych chciałby zabrać głos? Nazwa ulicy nadawanej to ulica Porannej Rosy.

Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka – Poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec

Kto z państwa radnych  jest za przyjęciem uchwały  w sprawie  w sprawie nadania nazwy ulicy w

miejscowości Czarnowiec

Za – 12 radnych 

przeciw – 0 radnych

wstrzymał się – 0 radnych 

Stwierdził,  że  projekt  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości

Czarnowiec został przyjęty w głosowaniu jawnym w obecności 12 radnych, 12 głosami za. 

Ad. 4

Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka  –  poinformował  o  tym,  że  w  dniu  16  kwietnia  br.

odbyło się posiedzenie komisji w sprawie zmian w budżecie gminy. Powiedział, że frekwencja była

niska.  Posiedzenie  komisji  nie  zakończyło  się  wypracowaniem  wspólnego  stanowiska.

Zakomunikował, że Rada cały czas stoi na stanowisku aby uzupełnić braki na wydatkach stałych

oraz zapewnienie realizacji projektów np. wymiana pieców. Padło pytanie kiedy kończy się nabór,

nie uzyskał informacji. Nie uzyskano konkretnych informacji, lecz z pewnością nie jest jeszcze za

późno. Z informacji, które przedostają się do mediów wynika że jest już za późno. Powiedział, że

niestety daje się nam zmiany w budżecie odnośnie wymiany pieców i kilkadziesiąt innych zmian.

Nie można wrzucać wszystkiego do jednego wora. Poinformował o tym, że wpłynęło pismo od

Wojewody Mazowieckiego z  prośbą o udzielenie  informacji  na temat  procedowania uchwały o

okręgach wyborczych. Powiedział, że chciał, aby mu udostępniono nagranie z sesji, na co uzyskał

informacje od pani Emilii, że to jest technicznie niemożliwe. Nagranie nie zostało udostępnione,

uniemożliwiono przedstawienia Wojewodzie nagrania z sesji w postaci załącznika. Powiedział, że
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nie wstydzi się słów których użył, że jest to mataczenie, że nie można jeszcze tego udostępnić.

Skonsultowano się  w tej  sprawie  z  panią  Sekretarz  i   nie  było  woli,  aby udostępnić  nagranie.

Powiedział, że również niedawno okazało się, że jako Przewodniczącemu nie wolno zachodzić do

pokoi pracowników w Urzędzie, są dyscyplinowani pracownicy. Powiedział, że zachodził, zachodzi

i będzie zachodził jako mieszkaniec tej Gminy. Policja przez dzielnicowego wysyła pisma, żeby

skutecznie się z nim skontaktować.  Cały czas  próbuje się zdewaluować rolę  Przewodniczącego

Rady,  odsunąć  od wszelkich  czynności.  Poinformował,  że  otrzymał  zadanie  od Wojewody i  je

wykonał, z jakim skutkiem – to się okaże. Wojewoda zwrócił się do Przewodniczącego Rady, nie do

całej  Rady.  Pan  Wójt  zawsze  powtarza,  że  Przewodniczący Rady nie  reprezentuje  całej  Rady.

Powiedział, że kto go zna to wie, że nigdy nie był łasy na zaszczyty. Jeśli dostaje zadanie, to zawsze

staram się je wykonać. Bardzo przykre, że w Urzędzie który powinien sprawować obsługę prawną

Rady Gminy, są takie roszady, takie szafowania. Pani Emilia wszystko sprawuje, wysyła na komisję

panią, żeby nie móc o nic zapytać. Pani Sekretarz nie przychodzi na sesję, żeby nie móc o nic

zapytać. Zostajemy pozbawieni , nie dość że obsługi prawnej, to jeszcze i dostępu do materiałów

które powinny być do dyspozycji Rady. 

Pani Grażyna Majkowska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu- przekazała

zaproszenie na kurs „O finansach w Bibliotece”, poprosił również o przekazanie tej informacji do

mieszkańców. Streściła na czym będzie polegało szkolenie i do kogo jest skierowane.

Pan Bartosz Podolak – radny – powiedział, że w dniu dzisiejszym złożył pismo do Pana Wójta  w

sprawie umożliwienia korzystania z placu zabaw usytuowanego przy przedszkolu poza godzinami

pracy przedszkola. Odczytał pismo, poinformował, że zebrał 366 podpisów. Powiedział, że złożył

to pismo, gdyż wielokrotnie zwracał się z prośbą do p. Wójta o to, aby mieszkańcy, dzieci mogły

korzystać z placu zabaw. Poinformował również, że kursy w Rzekuniu już są. 

Zamknięcie sesji.

O godz. 09:38 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Edward Gryczka- wobec wyczerpania

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

Dokładny przebieg obrad został zarejestrowany na nośniku treści audiowizualnej.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka
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Protokół sporządziła:

Emilia Bloch
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