
Protokół nr XIV/2016

XIV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 29 lutego 2016 roku

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-otworzył  XIV nadzwyczajną   sesję  Rady

Gminy  Rzekuń w dniu  29 lutego 2016 roku. Poinformował, iż sesja została zwołana na

wniosek  Pana  Wójta.  Powitał  serdecznie  Państwa  Radnych,  Sołtysów  i   zaproszonych

Gości, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańców. 

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

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

radnych stanowi  quorum pozwalające  do podejmowania prawomocnych decyzji. 

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

porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję oraz zapytał czy są uwagi do

porządku obrad?

Chęć zabrania głosu wyraził Pan Zbigniew Małkowski.

Pan Zbigniew Małkowski- radny- klub radnych zgłasza uwagi go projektu uchwały, proszę

pana Zbigniewa Wilkowskiego o odczytanie wniosku.

Głos został udzielony Panu Zbigniewowi Wilkowskiemu.

Pan Zbigniew Wilkowski- Radny- Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Panie i Panowie

Radni, Szanowni Państwo. Członkowie klubu radnych „Porozumienie i Szacunek” wyrażają

sprzeciw  wobec  narzuconego  w  Radzie  Gminy  Rzekuń  trybu  pracy.  Nie  znajdujemy

uzasadnienia dla zwoływania sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Organizowanie  sesji  nadzwyczajnych  ogranicza  możliwość  analizy  istotnych  dla

mieszkańców gminy uchwał. Pragniemy nadmienić, że w pracach komisji nie uczestniczyli

wszyscy radni ponieważ dokumenty z informacja o dniu i godzinie zwołania sesji oraz prac



komisji otrzymali dzień wcześniej, niektórzy na kilka godzin przed pracą komisji.  Praca

komisji  odbywała  się  po  godzinach  pracy  Urzędu  i  bez  obecności  urzędników,  bez

możliwości wglądu do dokumentów oraz możliwości przeprowadzenia konsultacji, na co

jako klub zwracaliśmy już wcześniej uwagę. Z tego powodu klub radnych składa wniosek o

wykluczenie  z  porządku  obrad  punktów  nie  wymagających  procedowania  w  trybie

nadzwyczajnym tj. punkt 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Jeszcze raz kolega podał by te punkty.

Pan Zbigniew Wilkowski- radny- punkt 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Dziękuję.

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

obrad? W związku z tym, że sesja została zwołana na wniosek pana wójta. Pan Wójt musi

wyrazić swoje stanowisko w tej kwestii, czy porządek obrad zostanie zmieniony, czy nie.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-  Panie  Przewodniczący,  Panie  i  Panowie  Radni,

Szanowni Państwo. Zdziwiony jestem wnioskiem klubu, bo sądzę , że wszyscy powinniśmy

zabiegać o to, by sesje przebiegały sprawnie i funkcjonowanie samorządu miało taki sam

charakter. Jeżeli chodzi o poszczególne punkty, niezrozumiałym zupełnie jest mówienie o

jakimkolwiek  pośpiechu,  albo  o  braku  konieczności  procedowania  nad  poszczególnymi

punktami.  Choćby  punkt  4,  proszę  Państwa  przygotowujemy  inwestycje.  Na  etapie

inwestycji składamy wnioski również, tak jak w tym przypadku do PROW-u. Niepodjęcie

teraz procedury przez Radę grozi utrata ewentualnego dofinansowania do przebudowy ulicy

Jana  Pawła  II  i   księdza  Skłodowskiego.  Podobnie  jest  z  ulicą  Sosnową.  Niezawarcie

porozumienia, pewnie zostaniemy wezwani o uzupełnieni tych dokumentów, grozi utratą

dofinansowania  z  PROW-u do  przebudowy ulicy  Sosnowej.  Następnie  proszę  Państwa,

uchwały rekrutacyjne- przed rekrutacja w szkołach, przedszkolach muszą  być określone

przez Radę zadania, sposoby rekrutacji.  Odrzucenie czy nieprocedowanie tych projektów

uchwał jednoznacznie wskazuje na to, że nie zostaną spełnione wymogi ustawowe, jeżeli

chodzi o procedurę rekrutacyjną. Punkt 12 w zasadzie był już procedowany, jeżeli chodzi o

tę  uchwałę  i  tu  proponowane  są  tylko  zmiany  dotyczące  zaleceń  nadzoru  prawnego



Wojewody,  cała  uchwała  była  już  procedowana.  Zyskała  akceptację,  natomiast  nadzór

Wojewody miał  swego rodzaju uwagi,  co jest  rzeczą naturalną i  również bardzo często

spotykaną i kwestia tylko dostosowania pewnych zapisów do wymogów nadzoru prawnego

Wojewody. Mogę powiedzieć, że te uchwały, które zostały podjęte poprzednio, w innych

gminach w tej  samej treści  nie były kwestionowane przez nadzór,  dlaczego? Nie wiem.

Często zależy od tego kto sprawdza uchwały, jeżeli chodzi o nadzór prawny Wojewody.

Natomiast proszę Państwa jeżeli chodzi o kwestię dostarczenia materiałów, taka jest logika

sesji nadzwyczajnych. Wójt dostał ustawowe upoważnienie, że może taką sesję zwołać. Nie

jest też to niczym nadzwyczajnym, w bardzo wielu samorządach to się dzieje.  Rada ma

poniekąd obowiązek,  Rada ma swoje  obowiązki  i  Wójt  ma swoje  obowiązki.  Rada ma

obowiązek procedować nad tym, a nie uchylać się od pracy. Natomiast termin wyznaczony

przez ustawodawcę jest w ciągu 7 dni, a więc może być tak, że dziś jest wniosek, jeżeli jest

taka konieczność, a jutro może być zwołana sesja. A były takie samorządy, w których były

zwoływane sesje tego samego dnia,  jeżeli była taka konieczność. Dlatego wyszukiwanie

sztucznych problemów. Do tej pory, przez pięć lat funkcjonowaliśmy w bardzo podobnym

trybie  i  to  służyło  mieszkańcom,  bo  zrealizowaliśmy  tak  wiele  inwestycji,  które

mieszkańcom służą. Natomiast proszę Państwa, decyzja oczywiście należy do Rady. Choć

ja  oczywiście  nie  wyrażę  zgody na  wycofanie  tych  punktów z  porządku obrad,  bo  nie

wykonałbym swojego obowiązku. Dlatego Panie przewodniczący odpowiadając na pytanie,

nie wyrażam zgody na wycofanie tych punktów i  chciałbym zgłosić  jeszcze zmiany do

porządku obrad. Dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję, mamy mały dylemat. Poprosiłem

panią z obsługi Rady i odczytam punkt:

„Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis

ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy”. Czyli możemy przyjąć,

że wnioskodawca musiałby się zgodzić na wycofanie tych punktów. Ja nie widzę tu żadnej

sprzeczności, bo jeżeli koledzy uznają, że nie powinno tego być, to mogą to swoimi głosami

odrzucić, gdzie mają większość, żeby nie iść w złe duchy tej gminy. To może idźmy w tym

kierunku.  Żeby  procedować  w  sposób,  jaki  każdemu  wydaje  się  słuszny,  jak  dyktuje

sumienie  czy  wiedza.  Proponowałbym  w  ten  sposób,  uszanujmy  te  punkty  które  są.



Wiadomo, że grupa czterech radnych może zwołać sesje z zaproponowanym porządkiem

obrad. Myślę, że nie ma większej kontrowersji, żeby tak można było zrobić. Proszę kolegów

z klubu radnych „Szacunek i Porozumienie” - wszystko w tym jest zawarte. To z szacunku i

porozumienia  pozwólmy  tej  sesji  przebiegać  sprawnie.  Natomiast  będziecie  głosowali

wedle własnego uznania, tak proponuję, jeżeli jest zgoda. Nie chciałbym stawiać na ostrzu

noża.  Nie  chciałbym  iść  w  zaułki  prawne,  czy  ja  mam  rację,  czy  wy  macie  rację.

Przyniesiono  mi  dokumenty  z  Kancelarii  Rady,  na  których  się  opieramy.  Pewnie  ilu

prawników,  tyle  opinii.  Natomiast  nic  się  nie  stanie,  jeżeli  poświęcimy 10 minut  czasu

więcej na te punkty. Proszę pan wójt.

Pan Stanisław Godzina-  Wójt  Gminy-  jeżeli  mogę.  To  stanie  się,  bo  jak  powiedziałem

niepodjęcie niektórych spowoduje utratę ewentualnego dofinansowania z PROW-u do zadań

inwestycyjnych.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- przepraszam, szanujmy się, proszę zachować

porządek, zgłosić się. 

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- jeszcze raz podkreślam, że nie jest to żaden wymysł,

który …

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- czy ktoś jeszcze chciał do porządku obrad?

Proszę bardzo pan wójt. 

 

Pan Wójt wyraża taką chęć, proszę bardzo.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- składam wniosek. Działając na podstawie art. 20 ust.

1 a i ust. 4 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku ( tj. Dz. U.  z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm. )

wnioskuję,  aby wprowadzić  do  porządku obrad XIV nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy

Rzekuń zwołanej na dzień 29 lutego 2016 r. następujące projekty uchwał:

1. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec, proponuję

jako punkt 17. W ostatnich dniach mieszkańcy zwrócili się z prośbą o nadanie nazwy ulicy,



bo  chcą  się  zameldować.  Przez  pięć  ostatnich  lat  mięliśmy  taką  praktykę,  ze  jeżeli

mieszkańcy się zwracają to wychodzimy im naprzeciw, bo nic się przecież nie dzieje jeżeli

wprowadzimy projekt  uchwały nadający nazwę ulicy.  To jest  podyktowane  tym,  że  my

działamy tu na rzecz mieszkańców i działamy szybko,żeby nie odciągać tego w czasie. I

drugie, po obradach komisji, które odbyły się w piątek chciałbym wycofać projekt uchwały

w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z

nieruchomości  zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. To jest ten sam

punkt. Tak jak było to na komisji podjęte, że treść tamtej uchwały miała być zastąpiona

nowym wnioskiem, czyli nowym sposobem obliczania i nowymi stawkami. Tu było to na

komisji dyskutowane i na komisji takie było stanowisko wspólnych komisji. Zobowiązano

mnie do tego, żeby przygotować nowy projekt uchwały.

I drugi projekt  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, proponuję jako punkt

14.

Czyli  wycofuję,  chcę  żeby  wycofać  tamten  projekt  uchwały  zgodnie  z  zaleceniami  i

ustaleniami na komisji. Natomiast w to miejsce wprowadzić nowy projekt uchwały i nowy

projekt uchwały dotyczący wzoru deklaracji. 

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  wobec  tego,  proszę  Państwa  proponuję

wprowadzić zmiany zaproponowane przez pana Wójta, czyli: 

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec;

- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi z nieruchomości  zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

-projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Myślę, że to jest wniosek złożony przez Pana Wójta, czyli przez wnioskodawcę tej sesji.

Byłoby  dobrym  obyczajem,  żeby  to  przyjąć,  proszę  naprawdę  o  zachowanie  rozwagi.

Przyjmijmy to, można nawet nie głosować. Później zależało będzie tylko od nas jak będzie

wyglądało, jak potraktować te projekty uchwał. Zwraca się do Państwa Radnych: 

kto  z  Państwa  Radnych  jest  za  przyjęciem  proponowanej  przez  pana  Wójta



zmiany do porządku obrad proszony jest o podniesienie ręki- 7,
kto jest przeciw 8,
kto wstrzymał się od głosowania  0

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  powiem,  ze  w  tej  chwili  mamy  pat.

Wnioskodawcą  sesji  dalej  jest  pan  Wójt.  Natomiast  jest  to  bardzo  niezręczne  i

nieprzyjemne, no ale. Jest to „Szacunek i Porozumienie”.

stwierdził,  iż  wniosek  zgłoszony  przez  Pana  Wójta  do  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji

został przyjęty  w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 7  głosami za, przy 8

przeciw. Tym samym wniosek został odrzucony.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  przedstawił  zebranym Państwu  porządek

obrad dzisiejszej sesji, zwołanej na wniosek pana Wójta. Jeżeli będzie ona nieprawomocna,

będziecie  mogli  Państwo  ją  zaskarżyć,  ja  odczytam  co  swoje.  Będzie  tu  cały  czas

konsultacja,  koleżanka  z  biura  obsługi  Rady  będzie  nam  podpowiadała,  będziemy

wczytywali się. Porządek obrad dzisiejszej sesji zostaje niezmieniony, czyli:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

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

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

4. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie

porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń a Województwem Mazowieckim w sprawie

przekazania zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 627 od km 7+215 do

km 7+265 w miejscowości Rzekuń,

5. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie

porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń, Miastem Ostrołęka i Powiatem Ostrołęckim

w sprawie wykonania włączenia ul. Sosnowej w Tobolicach zlokalizowanej na dz.

geod. 144 do drogi powiatowej nr 4403W,

6.  rozpatrzenie  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  drogi  do

kategorii dróg gminnych,

7.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Gminy

Rzekuń na lata 2016-2025,



8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na

drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  publicznego  przedszkola  oraz

oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  dla  których  organem

prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

9. rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących

w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której

organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących

w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem

prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji

uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  w  dziedzinie  nauki,  sportu  i  działalności

artystycznej,  określenia w nim szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy

udzielanej  uzdolnionym  uczniom,  trybu  postępowania  w  tych  sprawach  oraz

określenia  zasad  przyznawania  nagród  Wójta  Gminy  Rzekuń,  dla  szczególnie

uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,

12.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,

warunków  i  trybu  przyznawania  wyróżnień  i  wysokości  nagród  pieniężnych  dla

zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla trenerów i innych

osób  fizycznych  wyróżniających  się  osiągnięciami  w  działalności  sportowej,

zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń, 

13. rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia  opłaty za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz

ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli

nieruchomości,

15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych

usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych

warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat  oraz  trybu  ich



pobierania,

16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach:

Rzekuń, Dzbenin, Tobolice,

17. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,

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

20. wolne wnioski i informacje,

21. zakończenie obrad.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- przechodzimy do kolejnego punktu, ponieważ

jest to sesja zwołana na wniosek pana Wójta z niezmienionym porządkiem obrad. 

Do punktu 2.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  zakomunikował,  że  kolejny  2.  punkt

porządku obrad to przyjęcie protokołu Nr 13/2015 z sesji Rady Gminy Rzekuń odbytej  w

dniu  29 grudnia 2015 r. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- poinformował, że protokół był dostępny do

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

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

Nikt nie zgłosił  uwag do protokołu. Wobec tego  Pan Edward Gryczka- Przewodniczący

Rady- poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy:

– Kto z Państwa Radnych jest  za przyjęciem protokołu  XIII/2015 sesji  Rady Gminy
Rzekuń  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 protokół Nr  XIII/2015  został

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



Do punktu 3.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- kolejnym 3.  punktem porządku obrad jest

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 w okresie między sesjami. Może zacznę od wydarzenia dość uroczystego. Odbyły

się spotkania, zebrania w ochotniczych strażach pożarnych, sprawozdawczo-wyborcze i na

tych  zebraniach  dwóch  obecnych  członków  władz  zakończyło  swoją  działalność  we

władzach, bo oczywiście nie zakończyli jako druhowie na rzecz ochotniczych pożarnych.

Jest z nami pan Stanisław Rogoziński,  który przez 39 lat  służył jako Naczelnik OSP w

Dzbeninie i pan Sławomir Zacharek, który przez 10 lat służył w Zarządzie OSP Kamianka.

Chciałbym im serdecznie podziękować za pracę na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz

bezpieczeństwa, na rzecz zapewnienia tego co najważniejsze- bezpieczeństwa. Dziękując

chciałbym wam na pamiątkę wręczyć, drobne, pamiątkowe napisy. 

Nastąpiło wręczenie panom podziękowań, gratulacje i brawa.

Pan Wójt kontynuował dalej swoja wypowiedź.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- Szanowni Państwo myślę, że docenienie ich pracy na

rzecz całej społeczności jest naszym obowiązkiem. Staram się o tych rzeczach pamiętać i

tam gdzie ktoś mi podpowie, bardzo dziękuję. Na przyszłość, gdyby takie sytuacje miejsce,

o których mógłbym zapomnieć, to proszę również o nich mówić.

Szanowni  Państwo,  9  stycznia-  odbyła  się  III  Gala  Kolarska  w Pensjonacie,  byłem na

podsumowaniu.  8  stycznia  spotkałem  się  tu  z  klubem  „Porozumienie  i  Szacunek”.  12

stycznia zawiozłem wnioski na drogi z PROW-u. Łącznie złożyliśmy na wartość 4,2 mln

złotych i podjęcie między innymi tych uchwał, które dzisiaj są w porządku, niepodjęcie tych



uchwał może spowodować utratę dofinansowania z PROW-u. Dotyczy to zarówno ulicy

Jana  Pawła  II,  ulicy  Sosnowej  w Tobolicach,  ulicy  Kościelnej  i  Nowej  w Laskowcu i

szeregu innych ulic. 

10 stycznia w niedzielę - Zawody o Puchar Wójta

20 stycznia- uczestniczyliśmy z panią Skarbnik w konferencji Rewitalizacja na Mazowszu-

konkurs dotacji; otwarcie Agro-Metal, ul. Kolonia 17 Rzekuń

21 stycznia- spotkanie informacyjne o możliwości pozyskania środków z WFOŚiGW

odbywały  się  w  naszych  szkołach  święta  z  okazji  Dnia  Babci  i  Dziadka.  Tak  jak

powiedziałem,  odbywały  się  zebrania  w  jednostkach  OSP w  Dzbeninie,  Rzekuniu.  W

innych będą się odbywały. Jasełka w  Susku Nowym i Zabielu. 

Odbyły  się  zebrania  we  wszystkich  świetlicach  gminnych,  tam gdzie  właścicielem jest

gmina  Rzekuń-  celem  wyboru  Rad  świetlic  i  Gospodarza  Świetlicy.  26  stycznia

uczestniczyłem w Posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Straży. Również 26 stycznia, w

godzinach popołudniowych było spotkanie w szkole w Laskowcu, spotkanie kolędowe z

udziałem Biskupa Bronakowskiego i nauczycielami katechezy i nie tylko, z dyrektorami

szkół.  9  lutego-  Święto  Służby Więziennej-  Zakład  Karny  w Przytułach  Starych,  gdzie

reprezentowałem  gminę  Rzekuń.  Następnie  proszę  Państwa  odbyłem  w  tej  sali

konferencyjnej  spotkanie  z  paniami  i  panami  Sołtysami  w  sprawie  poboru  podatków i

dostarczania nakazów podatkowych na rok 2016. 18 lutego- Debata o bezpieczeństwie w

ZSZ nr 1 w Ostrołęce, podobna do tej, która odbyła się trochę później u nas. W niedzielę 20

lutego  odbył  się  Turniej  Piłki  Siatkowej  Chłopców  o  Puchar  Wójta  -  Gimnazjum  w

Rzekuniu, bardzo interesujące wydarzenie, bo pierwsze na terenie naszej gminy i muszę

Państwu  powiedzieć,  że  byłem  zaskoczony  poziomem  jaki  został  tam  zaprezentowany.

Grały  tam cztery  drużyny  z  Powiatu  Ostrołęckiego;  Następnie,  22  lutego-  spotkanie  z

mieszkańcami ul. Ostrowskiej w sprawie konsultacji budowy kanalizacji w tejże ulicy.

23  lutego-  spotkanie  z  przedstawicielami  kolei  Mazowieckich  w  Siedlcach  dotyczące

oznakowania przejazdów kolejowych na terenie naszej gminy; debata o bezpieczeństwie

Policja  Gimnazjum  w  Rzekuniu,  w  której  bardzo  wiele  osób  spośród  tu  obecnych,

uczestniczyło.  25  lutego-  podpisanie  trzech  umów  na  drogi:  tzw  w  „Kasztanach”  w

Przytułach  Starych;  Dębowa  i  Brzozowa  w  Czarnowcu  i  ulica  tzw.  „Kapuśniak”  w

Rzekuniu, a także umowę na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. I tutaj chce



Państwu  powiedzieć,  że  ceny  są  bardzo  wysokie,  dwukrotnie  ogłaszaliśmy  przetarg.

Niemniej jednak można powiedzieć, że nie była to znacząca różnica, chyba tylko 2 tys.

złotych niższa i wynik przetargu opiewa na kwotę prawie 440 tys. złotych – za sam odbiór

nie licząc oddania i zagospodarowania odpadów na stacji segregacji. 

26 lutego- uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu Komisji RG

27 lutego- uroczyste otwarcie Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu, rozbudowanego.

28 lutego- Konsultacje z mieszkańcami Nowej Wsi Wschodniej os. Leśniewo w sprawie

zmiany nazwy miejscowości, podziału na Leśniewo i Nową Wieś Wschodnią.

29 lutego- Sesja RG Rzekuń. Dziękuję bardzo. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- podziękował za przedstawienie sprawozdania.

Do punktu 4.

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

rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia

pomiędzy Gminą Rzekuń a Województwem Mazowieckim w sprawie przekazania zadania

zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 627 od km 7+215 do km 7+265 w miejscowości

Rzekuń,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Państwo Radni otrzymali projekty uchwał,

czy są uwagi do projektu uchwały?

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o

zabieranie głosu.

Nie było chętnych do udziału w dyskusji.

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

sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Rzekuń  a

Województwem Mazowieckim w sprawie przekazania zadania zarządzania częścią drogi



wojewódzkiej nr 627 od km 7+215 do km 7+265 w miejscowości Rzekuń,

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

– Kto jest przeciw  - 8 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Stwierdził, iż uchwała w sprawie wyrażenia

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń a Województwem Mazowieckim

w sprawie  przekazania  zadania  zarządzania  częścią  drogi  wojewódzkiej  nr  627  od  km

7+215 do km 7+265 w miejscowości Rzekuń, nie została podjęta w głosowaniu jawnym, w

obecności 15 radnych, 7 głosami za, przy 8 wstrzymujących się. Tym samym odrzucono

projekt uchwały.

Do punktu 5.

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

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia

pomiędzy  Gminą  Rzekuń,  Miastem  Ostrołęka  i  Powiatem  Ostrołęckim  w  sprawie

wykonania włączenia ul. Sosnowej w Tobolicach zlokalizowanej na dz. geod. 144 do drogi

powiatowej nr 4403W,

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

radni otrzymali projekty uchwał. 

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

zabieranie głosu.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- proszę pan Wójt chciałby zabrać głos.

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

mówię.  Niepodjęcie  tych uchwał,może skutkować utratą  dofinansowania  z  PROW-u,  na

które  złożyliśmy  wnioski.  Czy  Państwo  macie  naprawdę  taką  otwartą  pewność,  że  nie



chcecie tych pieniędzy pozyskać? Czy jesteście co do tego Państwo przekonani? Macie taką

pewność, ze nie chcecie tych pieniędzy? To po co my te wnioski rozbiliśmy? Po co Urząd

pracował przez miesiąc czasu nad tymi wnioskami? To jest 66 % dofinansowania do każdej

ze złożonych inwestycji. Czy Państwo Radni naprawdę nie chcecie tych pieniędzy? Przecież

ja  ich  sobie  nie  wezmę,  mnie  na  złość  zrobicie?  Czy  na  złość  zrobiliście  mnie  nie

podejmując przed chwilą uchwały dotyczącej wejścia w drogę wojewódzką w ulicy Jana

Pawła II, żeby podpisać porozumienie na zajęcie tych 10 metrów drogi. Czy może chcecie,

żebyśmy zrobili tak, że dobudujemy drogę i zostawimy 10 metrów niedobudowanych, jak to

często widzimy. Bo nie zrobimy ich bez podpisania porozumienia. Jeszcze raz apeluję, czy

Państwo macie świadomość, że niepodjęcie  tych uchwał może skutkować, nie mówię, że na

100%, że może skutkować utratą dofinansowania z PROW-u. Ja wykonam swój obowiązek,

bo  jutro  zwołam  druga  sesje,  najwyżej.  Zwołam  jutro  drugą  sesję,  wykonam  swój

obowiązek. Bo ja nie mam sumienia, żeby utracić pieniądze. „Porozumienie i Szacunek” ?

Na rzecz czego? Utraty pieniędzy? 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- proszę, zgłosił się Radny Sławek.

Pan Sławomir Wysocki- Radny- mam pytanie do Pana Bartka Podolaka. Panie Bartku, co

pana skłoniło głosować przeciwko nad tym punktem, chociaż mieszkańcy od ponad dwóch

lat  domagają  się  i  od dwóch lat  chodzę przy tym i  mieszkańcy pytają  o tę  inwestycję.

Głosując przeciwko, pan jest przeciwko inwestycji. Może pan powiedzieć o co chodzi w

tym wszystkim? Czy mógłby to pan wytłumaczyć?

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- proszę bardzo, udzielam głosu.

Pan Bartosz  Podolak-  Radny-  dziękuję.  Szanowny panie  Wójcie,  Państwo Radni,  panie

Sławku.  Doskonale  sobie  zdaję  sprawę  z  tego,  że  mieszkańcy  oczekują  tej  inwestycji.

Natomiast chcę powiedzieć, ze decydując się żeby zagłosować przeciw. To nie jest tak, że

my tego dofinansowania nie otrzymamy, z tego względu, że owszem, wiem że wójt jeździł

do Urzędów, składał te wnioski. Natomiast czas na podjęcie tych decyzji jeszcze jest, panie

Sławku,  panie  Wysocki,  przepraszam,  panie  Radny.  Także  mamy jeszcze  czas,  żeby  te



decyzje podjąć. Jeżeli chce pan wiedzieć czy się kierowałem podejmując taka decyzję, to w

tej  sprawie,  nie  tylko  w  tej  sprawie.  Chcę  powiedzieć  o  tym  oświadczeniu,  które

odczytaliśmy,  odczytał  kolega  Zbyszek  Wilkowski.  My  otrzymaliśmy  bardzo  dużo

dokumentów, właściwie niektórzy w dniu podjęcia, w dniu w którym spotykaliśmy się na

komisjach. Chcę nadmienić, że na tych komisjach również pana nie było, panie Radny. Nie

było tez wielu innych radnych, część radnych ze względu na sposób procedowania tego,

niestety musiała z tych komisji wyjść. Więc może ja bym zadał pytanie, czy pan zdążył

zapoznać  się  z  tymi  wszystkimi  dokumentami,  które  my  otrzymaliśmy.  I  czy  pan  ma

świadomość tego, co pan podejmuje, jakie uchwały pan podejmuje? Bo już wyszedł tutaj

błąd wynikający z podjęcia uchwały odnośnie regulaminu, podejmował pan również, był

pan „za”, w grudniu. Ja głosowałem przeciw i miałem takie głosy, od niektórych osób tutaj,

czym  się  kierowałem  głosując  przeciw-  właśnie  tym,  że  otrzymaliśmy  z  instytucji

nadrzędnej informacje, że jest to błędnie podjęta uchwała. I w chwili obecnej musimy te

uchwałę wycofywać. Dziękuję.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- dziękuję, myślę, że takie odbijanie piłeczki

nic nie pomoże. Idziemy swoim trybem pracy.

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

sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń,  Miastem

Ostrołęka  i  Powiatem  Ostrołęckim  w  sprawie  wykonania  włączenia  ul.  Sosnowej  w

Tobolicach zlokalizowanej na dz. geod. 144 do drogi powiatowej nr 4403W,

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

– Kto jest przeciw  - 8 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Stwierdził, iż uchwała w sprawie  wyrażenia

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń, Miastem Ostrołęka i Powiatem

Ostrołęckim w sprawie wykonania włączenia ul. Sosnowej w Tobolicach zlokalizowanej na

dz. geod. 144 do drogi powiatowej nr 4403W, nie została podjęta w głosowaniu jawnym, w

obecności 15 radnych, 7 głosami za, przy 8 wstrzymujących się. Tym samym odrzucono



projekt uchwały.

Do punktu 6.

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

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

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

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

Państwa radnych o zabieranie głosu.

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

sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

– 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  zaliczenia

drogi do kategorii dróg gminnych, 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 Strategii Rozwoju Gminy Rzekuń na

lata 2016-2025,

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 w tym punkcie.

Pan Stanisław Dmochowski- radny z Kamianki- panie Wójcie ja tutaj, dostałem te projekty

uchwał i tutaj nie widzę na te 10-lecie, ani Kamianki, ani Korczak w inwestycjach, ani część

Borawego,  które  reprezentuje.  Żadnych inwestycji  na  tych terenach pan nie przewiduje,

może  Wójt  się  odniesie  dlaczego.  Wiem,  że  wszystkie  środki  Wójt  powinien  w  miarę

równomiernie rozkładać i Rada powinna wtedy debatować, ale Wójt pomija bez Rady, sam

pomija.

Przewodniczący Rady- dziękuję. Proszę Pan Wójt odpowie.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- Szanowni Państwo chciałbym, żeby rozumieć słowo

strategia gminy, to nie jest strategia rozwoju miejscowości, czy plan czy program. Nie ma

czegoś jak plan rozwoju poszczególnych miejscowości, nie ma określeń odrębnych. To są

ogólne  kierunki  rozwoju.  Budujemy drogi.  To jest  dokument  niezbędny do złożenia  do

niektórych  dofinansowań.  Nieposiadanie  tego  dokumentu,  nie  pozwoli  ubiegać  się  o

dofinansowanie. Natomiast strategia rozwoju gminy jest zawarta w 5 punktach. Ja Państwu

powtórzę: drogi, kanalizacja, wodociągi, infrastruktura sportowa, kulturalna i rekreacyjna i

przyjazny urząd. To jest 5 punktów, które są przez ostatnie 5 lat realizowane. Jeszcze raz

podkreślam to niej jest strategia rozwoju poszczególnych miejscowości.  To jest  strategia

rozwoju  gminy,  a  więc  coś  bardzo  ogólnego  i  niekoniecznie  muszą  być  wymienione

wszystkie,  poszczególne  miejscowości.  To  są  kierunki:  drogi,  wodociągi,  kanalizacja,

infrastruktura sportowa, kulturalna i rekreacyjna i przyjazny urząd.

Pan Stanisław Dmochowski- Radny- panie Wójcie ja też zwracałem na to uwagę, tylko my

od 5 lat składamy tutaj w Kamiance o wodociąg, o drogę w kierunku Borawego. I to jest

nieujęte. Wójt na ostatniej komisji powiedział, że nie będzie tego realizował ponieważ nie

są wyjaśnione kwestie, a dobrej woli wójta nie ma. Dziękuję.

Pan  Stanisław  Godzina-  Wójt  Gminy-  panie  Radny  w  Kamiance  został  wykonany  w



poprzednim roku wodociąg łączący Korczaki z Kamianką, odbyło to się w bardzo szybkim

tempie.  Została  zrealizowana  bardzo  duża  inwestycja,  są  planowane  rozbudowy.  Jeżeli

będzie taka wola to będą wykonywane kolejne rozbudowy. Dołożyliśmy również ponad 800

tys. zł do Powiatu, do budowy drogi, proszę o tym nie zapominać i pamiętać. Nie tak dawno

został  zakupiony  do  Kamianki  za  200  tys.  samochód  strażacki.  I  szereg  innych

drobnych...Został wyposażony plac zabaw. Nie można mówić tak, że jeżeli coś nie zostało

zapisane bezpośrednio, że tego nie ma. Prosiłbym, aby Radny pamiętał że, wykonaliśmy

taki długi odcinek, magistralę łączącą Kamiankę, żeby już nie była odcięta od świata jak

dotychczas z wodą. Dokonaliśmy razem ze Starostą przebudowy drogi. Dziękuję.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  dziękuję.  Wracamy  do  porządku  obrad.

Widzę, że już nie ma chętnych do dyskusji. 

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

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzekuń na lata 2016-2025,

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

– Kto jest przeciw  - 8 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

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

Strategii  Rozwoju  Gminy Rzekuń na lata  2016-2025,  nie  została  podjęta  w głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 7 głosami za, 8 przeciw. Uchwała odrzucona.

Do punktu 8.

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

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących na drugim

etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  publicznego  przedszkola  oraz  oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Rzekuń,



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

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

zabieranie głosu.

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

Państwo. Kilka słów wyjaśnienia odnośnie uchwał rekrutacyjnych zarówno do przedszkola,

do  klasy  pierwszej  szkoły  podstawowej  i  do  gimnazjum.  O  ile  pan  Radny  Podolak

powiedział,  że  jest  jeszcze  czas  na  podjęcie  wcześniejszych  uchwał,  dotyczących

porozumienia.  Tak tu  Szanowni  Państwo czasu  nie  ma,  ponieważ  uchwały rekrutacyjne

powinny zostać podjęte przed rozpoczęciem tejże rekrutacji. W styczniu nie było sesji, w

sprawie  tych  uchwał  była  bardzo  duża  współpraca  między  mną  a  panem  Dyrektorem

Zakładu Obsługi Gminy. Uchwały były przygotowane dużo wcześniej. O ile Państwo Radni

tak  zdecydujecie,  że  uchwały  nie  będą  przyjęte.  To  wynika  z  ustawy,  ja  mówiłam,

wyjaśniałam na komisjach, ze na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zasady

określa ustawa o systemie oświaty. Natomiast jeżeli są wolne miejsca w szkole, i są chętne

dzieci,  które  mogłyby  zostać  do  tej  szkoły  przyjęte.  Obowiązkiem  Rady  Gminy  jest

przyjecie  uchwały  i  ustalenie  kryteriów.  O  ile,  w  szkołach  podstawowych  i  dwóch

gimnazjów na terenie naszej gminy, takich problemów nie będzie, bo jak wiemy szkół jest

dużo  i  wolne  miejsca  są,  dzieci  mogłoby  być  znacznie  więcej.  O  tyle  w  przedszkolu

samorządowym w Rzekuniu  może  być  problem,  zapewne  Państwo wiecie,  że  chętnych

dzieci do przedszkola jest bardzo dużo. I o ile, tak jak wspomniałam, jeśli chodzi o pierwszy

etap  to  kryteria  ustawowe,  przy  drugim  etapie  pani  Dyrektor  nie  będzie  mogła

przeprowadzić rekrutacji i mimo tego, że będą wolne miejsca dzieci nie będą mogły zostać

przyjęte do przedszkola. Dziękuję bardzo.

Pan Przewodniczący Rady- Edward Gryczka- czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?

Proszę Radny Suchta.

Pan  Piotr  Suchta-  Radny-  Panie  Przewodniczący,  Panie  Wójcie,  Szanowni  Państwo.  Ja

chciałbym się odnieść do tego co powiedział pani Sekretarz, ponieważ na komisjach parę



dni  temu,  w  piątek  zapytałem  panią  czy  te  uchwały,  te  kryteria  były  konsultowane  z

Dyrekcją z nauczycielami. Pani powiedziała, że tak. Ja tak wybiórczo, może nie wszystkich

nauczycieli zapytałem, kilku Dyrektorów, kilku nauczycieli. Jak się okazuje, każdy mówi,

że na chwilę obecną nie było takiej konsultacji. Także jako radny mówię w imieniu własnej

osoby, czuje się wprowadzany w błąd. I tak jak tutaj pisaliśmy we wniosku, żeby te komisje

były zwoływane w godzinach pracy urzędu, wtedy myślę że mięlibyśmy dostęp do większej

ilości dokumentów, moglibyśmy to w jakikolwiek  sposób sprawdzić. A tu jak pani mówi, w

styczniu nie było sesji, nie naszą winą jest że jej nie było. Jest Pan Przewodniczący, który

odpowiada  za  zwoływanie  sesji,  jeżeli  była  tak  potrzeba  można  było  zwołać.  Ja  pani

powiem nie tylko w styczniu, również cały luty nie było sesji, całe dwa miesiące. Także nie

nie nasza winą jest, że nie było sesji. Dziękuję.

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka- odpowiem od razu. Kolega radny wie, że dwa

tygodnie to z przyczyn kolegi nie można było zwołać sesji. Kolega w styczniu prosił, żeby

nie zwoływać sesji, powiedziałem tak. W lutym też kolegi tydzień czasu nie było, prosił

kolega też. Natomiast była cały czas procedowana sprawa śmieci. O tydzień jest poślizgu ze

względu na to, właściwie to dwa. Pierwszy przetarg śmieciowy, były bardzo wysokie ceny.

Cały czas mięliśmy z wójtem nadzieję, że drugi przetarg będzie niżej. Jeszcze i dzisiaj tej

sesji by nie było, bo kolejnemu z klubu „Porozumienie i Szacunek” nie pasował termin. Był

u mnie kolega Zbigniew z kolegą Bronkiem Młodzianowskim, sugerowali,  żeby jeszcze

dzisiaj tej sesji nie było. Także proszę nie wszystko na mój karb zrzucać. Żeby  nie robić

sobie  na  złość,  że  kolega  wyjechał  a  ja  wtedy  sesję  zwołam,  mnie  naprawdę  to  nie

interesuje. Jak będzie ktoś inny, to niech robi jak chce, dopóki jestem to będę uzgadniał.

Proszę bardzo pani Sekretarz.

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

Państwo, Panie Radny- ja chciałam. Rzeczywiście zapytał mnie pan na komisji, czy kryteria

były  konsultowane  z  dyrektorami.  Chciałam  się  odnieść  do  tego,  powiedział  pan,  że

rozmawiał  z  kilkoma  dyrektorami,  nauczycielami.  Powiem  tak,  po  pierwsze  nie  ma

obowiązku konsultowania, ja już nie wspomnę o nauczycielach, nawet z dyrektorami, to po



pierwsze. Natomiast chciałam przypomnieć, i z tym się absolutnie nie zgodzę, że w tym

czasie, kiedy te kryteria były opracowywane, mam w szczególności na myśli kryteria do

przedszkola, były opracowywane w czasie kiedy ja byłam jeszcze dyrektorem, ja w tych

konsultacjach uczestniczyłam.  Powiem więcej  szczegółów,  było to  w czasie,  gdy Urząd

Gminy mieścił  się  w budynku Gimnazjum,  w pokoju nauczycielskim,  w sali  nr  6.  byli

dyrektorzy, o ile mnie moja dobra pamięć nie myli, to chyba nie wszyscy uczestniczyli, ale

może się  mylę,  jednak to było jakiś  czas temu. Kryteria  się  nie  zmieniły zupełnie,  pan

Grzegorczyk  tu  obecny,  nawet  sugerował,  żeby  zmienić.  Na  co  ja  odpowiedziałam,  że

absolutnie nie, ponieważ były one konsultowane, ustalane z dyrektorami i bardzo proszę,

żeby takie zostały. To były sugestie ze strony dyrektorów, są dyrektorzy, jeśli udzieliłam

panu błędnej  odpowiedzi,  z  czym się  nie  zgadzam.  Są dyrektorzy,  można zapytać.  Czy

dyrektorzy tych kryteriów nie znają. Jeżeli chodzi o kryteria do szkoły podstawowej, do

Gimnazjum  one  są  niezmienne  i  wynikają  z  kryteriów  zarówno  przedszkola,  ja

uczestniczyłam w tych rozmowach, dyskusji, jako dyrektor, również jak były kryteria do

punków przedszkolnych opracowywane. Dlatego też, panie Radny, ja absolutnie nie zgodzę

się  z  tym,  co  pan  powiedział,  że  ja  pana  wprowadziłam w błąd.  Nie  wiem z  którymi

dyrektorami pan rozmawiał, z którymi nauczycielami. Tak wygląda jak ja to przedstawiłam,

są dyrektorzy, mogą się w tej sprawie wypowiedzieć. Czy znane są im kryteria, czy nie. Bo

to są kryteria, które się nie zmieniły. Dziękuję.

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka- dziękuję. Myślę, że takie wyjaśnianie nie wiele

da. To nie jest komisja śledcza. Jest projekt uchwały i są procedury.

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

sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania

rekrutacyjnego  do  publicznego  przedszkola  oraz  oddziałów przedszkolnych  w  szkołach

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

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

– Kto jest przeciw  - 8 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,



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

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego

przedszkola  oraz  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  dla  których

organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń, nie została podjęta w głosowaniu jawnym, w

obecności 15 radnych, 8 przeciw, 7 głosami za. 

Do punktu 9.

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  w

postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem

prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka- projekt uchwały Państwo radni otrzymali, zapytał

czy są uwagi do uchwały?

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

zabieranie głosu w tym punkcie.

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

sprawie określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej

klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

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

– Kto jest przeciw  - 8 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

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

kryteriów  obowiązujących   w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  pierwszej  klasy  szkoły

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,  nie została podjęta w

głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, 7 głosami za, 8 przeciw.



Do punktu 10.

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących   w

postępowaniu  rekrutacyjnym  do  pierwszej  klasy  gimnazjum,  dla  którego  organem

prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka- Państwo Radni otrzymali projekt uchwały, czy są

uwagi do uchwały?

Nie było uwag.

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

zabieranie głosu.

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

sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej

klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,

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

– Kto jest przeciw  - 8 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

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

kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum,

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń, nie została podjęta w głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 7 głosami za, przy 8 przeciw.

Do punktu 11.

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem  porządku  obrad  jest



rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  programu  wspierania  edukacji

uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  w dziedzinie  nauki,  sportu  i  działalności  artystycznej,

określenia  w  nim  szczegółowych  warunków,  form  i  zakresu  pomocy  udzielanej

uzdolnionym  uczniom,  trybu  postępowania  w  tych  sprawach  oraz  określenia  zasad

przyznawania  nagród  Wójta  Gminy  Rzekuń,  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów,

zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka- Państwo Radni otrzymali projekt uchwały, czy są

uwagi do uchwały?

Nie było uwag.

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

zabieranie głosu.

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

sprawie  ustalenia  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  w

dziedzinie  nauki,  sportu  i  działalności  artystycznej,  określenia  w  nim  szczegółowych

warunków, form i zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w

tych  sprawach  oraz  określenia  zasad  przyznawania  nagród  Wójta  Gminy  Rzekuń,  dla

szczególnie uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,

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

– Kto jest przeciw  - 8 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

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

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

działalności  artystycznej,  określenia  w  nim  szczegółowych  warunków,  form  i  zakresu

pomocy  udzielanej  uzdolnionym  uczniom,  trybu  postępowania  w  tych  sprawach  oraz

określenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie uzdolnionych



uczniów,  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Rzekuń,  nie  została  podjęta  w  głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 7 głosami za. 

Do punktu 12.

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka-   następnym  punktem  porządku  obrad  jest

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  warunków i

trybu  przyznawania  wyróżnień  i  wysokości  nagród  pieniężnych  dla  zawodników  za

osiągnięcie  wysokich  wyników  sportowych  dla  trenerów  i  innych  osób  fizycznych

wyróżniających  się  osiągnięciami  w  działalności  sportowej,  zamieszkałych  na  terenie

Gminy Rzekuń, 

Przewodniczący Rady- Edward Gryczka- Państwo Radni otrzymali projekt uchwały, czy są

uwagi do uchwały?

Nie było uwag.

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

zabieranie głosu.

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

sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  warunków  i  trybu  przyznawania  wyróżnień  i

wysokości  nagród  pieniężnych  dla  zawodników  za  osiągnięcie  wysokich  wyników

sportowych dla  trenerów i  innych osób fizycznych wyróżniających się  osiągnięciami  w

działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń, 

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

– Kto jest przeciw  - 8 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

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



szczegółowych  zasad,  warunków  i  trybu  przyznawania  wyróżnień  i  wysokości  nagród

pieniężnych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla trenerów i

innych  osób  fizycznych  wyróżniających  się  osiągnięciami  w  działalności  sportowej,

zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,  nie została podjęta w głosowaniu jawnym, w

obecności 15 radnych, 7 głosami za, 8 przeciw. Projekt uchwały został odrzucony.

Do punktu 13.

Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka-  następnym  punktem  porządku  obrad  to

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz  ustalenia

wysokości stawki tej opłaty,

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

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

zabieranie głosu. Pan Wójt, proszę.

Pan Stanisław Godzina- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem powiedzieć, że to

jest ten punkt, w którym wycofałem uchwałę zgodnie z sugestią na komisji. Projekt został

na nowo sformułowany zgodnie z ustaleniami na komisji. Dziękuję.

Pan Przewodniczący Rady- Edward Gryczka-  nie  zostały dokonane zmiany w porządku

obrad.  Musimy  procedować  nad  projektem  uchwały,  który  Radni  otrzymali  wraz  z

zawiadomieniem na sesję. 

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

zabieranie głosu w tym punkcie.

Pan Stanisław Dmochowski- radny- panie Wójcie dostałem w czwartek projekt uchwały, i z

niej wynika. Koszty administracyjne i planowane 50 tys. zł, koszty utrzymania PSZOk-u 20

tys. zł, koszty segregowania odpadów wychodzi, RIPOK 237,6 tys. zł wzrosły do 290,6 tys.



zł. Według moich wyliczeń wychodzi 18,5 %. Jednak pan Wójt podaje, że to są nieaktualne

koszty, dostałem w dniu komisji drugie wyliczenia koszty utrzymania PSZOk-u 30 tys. zł,

koszty administracyjne planowane 60 tys.  zł.  Także nam robi  się wodę z mózgu.  Panie

Wójcie albo pan ma ludzi, którzy pracują i piszą konkretne dane albo z dnia na dzień to się

zmienia, jak możemy nad tym pracować, kiedy w ciągu jednego dnia to się zmienia dane.

Dziękuję.

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

Państwo. Rzeczywiście praca nad tym projektem uchwały była bardzo szybka, toczyła się w

przyspieszonej  atmosferze,  było  to  związane  z  terminami,  które  są.  Tak  jak  pan

Przewodniczący raczył wspomnieć. Był jeden przetarg na odbiór odpadów z nieruchomości,

założone mieliśmy 300 tys. panie Radny, niestety kwota którą nam zaoferowano, najniższa

była 440 tys. zł. Postanowiłem ten przetarg unieważnić licząc, ze w nowym rozstrzygnięciu

kwota będzie korzystniejsza. Niestety drugie rozstrzygnięcie było bardzo podobne, różnica

wyniosła około 2 tys.  zł.  Czyli cały czas obracamy się wokół tych samych kwot.  Jeżeli

chodzi o koszty administracyjne,  to one nie są do końca pokrywane z tego co jest  tam

zaplanowane.  To  jest  opłacenie  pracowników,  wszystkich  pochodnych  wynagrodzenia

(Zusów),  listy  polecone,  koszty  postępowań  administracyjnych.  Jeśli  chodzi  o  koszty

utrzymania PSZOK-u i odbiór na stacji segregacji odpadów- są to koszty szacowane. Tak

naprawdę wiem po wykonaniu, 600 tys. zł, które jest zapisane na bramie stacji segregacji

odpadów, to też jest szacowane. Chciałem powiedzieć, że gmina Rzekuń jest specyficzna,

różni  się  od  gmin typowo rolniczych.  Mamy bardzo dużo pieców opalanych węglem i

popiół, który jest oddawany do koszy, generuje bardzo wysoki koszty. Na bramie płaci się

za  1  tonę  ok.  300  zł,  i  każda  tona  mnożona  przez  300  zł  daje  kwotę  600  tys.  zł.  Ze

sprawozdań za poprzedni rok wynika, że mieszkańcy oddali ok. 2 tys. ton śmieci. Także

koszty nie są przeszacowane, to są bardzo ostrożne wyliczenie. Ja jestem ostatnią osobą,

która chciałaby podnosić opłaty za gospodarowanie odpadami i jakiekolwiek inne koszty.

Niemniej  jednak  ustawodawca  ustalił,  że  koszty  funkcjonowania  całego  systemu

gospodarowania odpadami mają być być pokryte wpływami z opłat za to gospodarowania,

łącznie z kosztami administracyjnymi, wszelkimi innymi z tego wynikającymi. To są koszty

szacowane na podstawie tego, co zostało w roku poprzednim zrealizowane. Jakie będzie



wykonanie, będziemy wiedzieli na koniec roku. Kwota 439 tys. zł jest kwotą już pewną,

tyle  będzie  kosztował  odbiór.  Można  by  rozważyć  odbiór  śmieci  z  nieruchomości  we

własnym zakresie,  przez  gminę.  Jednakże  ustawodawca  jeszcze  tego nie  umożliwił.  Na

stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska projekt ustawy. Mówi się w tym dokumencie o

spółkach,  stąd  obawa  czy  zakłady  budżetowe,  jednostki  budżetowe  czy  będzie

równorzędnie traktowane. Wtedy można byłoby rozważyć zakup samochodów, zatrudnienie

ludzi i dokonywanie odbioru we własnym zakresie. Na dzień dzisiejszy takiej możliwości

jednak prawo nie przewiduje. To pozwoliłoby na obniżenie o 100 tys. zł, pewnie podwyżka

nie byłaby konieczna. To uchwala Rada, ja wiem że podwyżki nie są popularne. Gorzej

podejmuje się te  decyzje,  gdzie nakłada się zobowiązania.  Wójt ma swoje kompetencje,

Rada  również.  Jest  władna  uchwalić  stawki,  dokonać  wyboru  metody.  Wójt  przedkłada

Radzie projekt uchwały, ja ze swojego obowiązku wywiązałem się, przedłożyłem projekt,

nad nim można było dyskutować. Można było wnosić poprawki, to jest uprawnienie Rady.

Ale trzeba procedować nad nim, jeśli będzie to tak jak dziś daliście wyraz zaangażowania,

chęci woli  i  współpracy,  to ja  nie wiem proszę Państwa,  bo ja będąc radnym, a kiedyś

miałem okazję być, czułbym wielki niesmak że nie wykonałem swojego obowiązku, będąc

przeciwko dofinansowaniu. Ja swój obowiązek wykonałem, złożyłem projekty uchwał, to

Państwo wzięliście na siebie ten ciężar,  bo ja po raz kolejny mogę już tych uchwał nie

złożyć. Bierzecie dziś odpowiedzialność za to. Ja swój obowiązek wykonałem. Mogliście

procedować,  wnosić  uwagi,  poprawki.  Odrzucenie  bo  odrzucenie,  proszę  Państwa

„Porozumienie i Szacunek”?

Pan  Przewodniczący  Rady-  Edward  Gryczka-  panie  Wójcie  jesteśmy  nie  w  temacie.

Dziękuję. Proszę radny Suchta.

Pan Piotr Suchta- Radny- Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Nie

wypada mi nic innego jak odnieść się do słów pana Wójta. Tylko ja chciałem pana zapytać,

gdzie  pan  widział  Radę  w  momencie  jak  pan  ogłaszał  przetargi,  jak  pan  podpisywał

umowę? Trzeba było wtedy rozmawiać z Radą, a dziś? Stawia nas pan w takiej sytuacji, że

mamy kwotę ogólną w granicach 1,2 mln zł i pan już na to podpisał umowę. 



Pan Wójt- oczywiście …

Pan Piotr Suchta- Radny- I pan daje nam teraz, abyśmy my decydowali nad wysokością

stawek  w  poszczególnych  gospodarstwach,  tak  jak  pan  w  projekcie  określa.  Dla

gospodarstwa  domowego  do  2-  osób,  do  1  osoby  przepraszam.  Przy  segregowanych

odpadach 27,00 zł, powyżej 2 osób wysokość 40,00 zł. Gospodarstwo domowe do 2 osób,

gdzie są odpady zmieszane 50,00 zł i gospodarstwo domowe powyżej 2 osób 70,00 zł. Ja

pytam pana tak, pan mieszka na terenie innej gminy. I pana po prostu to nie dotyczy. My

mieszkamy tu w Rzekuniu i my będziemy to płacili. Jeżeli podejmiemy taką uchwałę. Ja

jako radny powiem panu, że nie zagłosuje za tym. Myślę, że te stawki które mieliśmy do tej

pory są i tak wystarczające i wysokie. Bo np. w pana gminie za odpady segregowane jest

20,00 zł, za zmieszane 30,00 zł. Dlaczego my mamy płacić po 70,00 zł, gdy wywozi ta

sama firma?

Pan Przewodniczący Rady- Edward Gryczka- jeżeli chodzi o przetarg, Radni niestety nie

mogą  uczestniczyć  w  przetargu.  Jest  ogłoszony,  jest  komisja  przetargowa,  są  koperty.

Natomiast co do stawek, to możemy tu dyskutować. Możemy wszystko zrobić, wprowadzić

„0” i powoli patrzeć co będzie. Proszę bardzo. 

Pan Stanisław Godzina- Wójt- Panie Przewodniczący wyjaśnię, nie możecie. Jest już wyrok

sądu w Poznaniu, który mówi, że Rada może przyjąć tylko przedłożony projekt tak jak w

przypadku wody, bo to jest analogicznie. Przedłożony projekt kalkulacji przez wójta. Bądź

dokonać takich zmian i przeprowadzić kalkulację, taką która zapewni wpływ określonych

środków. Ja tego nie wymyśliłem, mamy to narzucone ustawą i my po prostu, czy chcemy

czy  nie,  musimy  pewne  rzeczy  wykonywać.  Natomiast  panie  Radny,  ja  wszystkie

zobowiązania swoje płacę. Ja nie wiem jakie będą, wiem tylko że w Olszewie Borkach

przetarg jest o 80% wyższy niż był do tej pory. Wiem, że gminy będą dokonywać zmian,

żeby dostosować się do kwot z przetargów. Natomiast jakie one będą nie jestem w stanie

przewidzieć.  Mieliśmy opłaty  jedne  z  najniższych  na  terenie  całego  Powiatu,  20  zł  od

jednoosobowego gospodarstwa i 30,00 zł o dwuosobowego i więcej, obowiązuje od 2015

roku już w Kadzidle. W Myszyńcu jest to kwota 9 zł od osoby, 15 zł od osoby za zmieszane.



Istotą,  ideą  jest  segregacja,  dlaczego  jedni  mieszkańcy  segregują  a  inni  nie.  Odpady

niesegregowane  były  za  tanie,  na  dodatek  ten  sam  ustawodawca  narzucił,  ze  muszą

wykonać wskaźnik odzysku odpadów zebranych. Jak gmina nie uzyska procentu odzysku

materiałów to płaci dodatkowo kary, to obciąża również tych co segregują. Dlatego ideą jest

to, żeby segregować. Przypomnę jeszcze, pana radnego już wtedy na komisji nie było, że

konkluzja z komisji była taka żeby przygotować na dzisiaj projekt uchwały, która będzie

mówiła 20 zł od jednoosobowego i 35 od więcej niż jednoosobowego. Natomiast odpadami

zmieszanymi w ogóle bym się nie przejmował,  ponieważ to każdy z nas decyduje jaką

metodę wybiera. Idea jest taka, żeby inni nie musieli płacić za wygodę czyjąś, jak się nie

chce odebrać butelek i plastików. Także tyle w tym temacie. Dziękuję.

Pan  Stanisław  Dmochowski-  Radny-  panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Szanowni

Goście i Panie Wójcie. Pan mi nie odpowiedział na pytanie, bo ja dostałem dokumenty w

czwartek jak ja panu mówiłem i tu wyraźnie jest napisane. Koszt utrzymania PSZOK-u 20

tys.  otrzymałem w dniu komisji,  koszt  wrósł  do  30  tys.  z  czego to  się  wzięło.  Koszty

administracyjne 50 tys.  w piątek 60 tys.  i  dziś  też 60 tys.  Może dokumenty błędnie są

drukowane albo przeoczenie, fakt faktem tak zostało wydrukowane.

Pan Stanisław Godzina Wójt- panie Radny, jeszcze raz mówię, że to są koszty szacowane.

Nie można przed wykonaniem pewnych rzeczy wiedzieć jakie rzeczywiście będą koszty. 10

czy 20 tys w systemie, przy 1,2 mln zł to jest tak niewielki ułamek, my nie jesteśmy w

stanie tego przewidzieć na  na etapie planowania. Jaki rzeczywisty będzie efekt wykonania.

To jest tylko szacowane, nie jesteśmy tego w przewidzieć. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- te pieniądze na nic innego i tak nie mogłyby

zostać przeznaczone, one zostałyby w systemie- gwoli wyjaśnienia. Czy jeszcze są jakieś

głosy w dyskusji?

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

w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,



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

– Kto jest przeciw  - 8 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 7 radnych,

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

metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  nieruchomości

zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,  została podjęta w głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 0 głosami za, 8 przeciw, 7 wstrzymujących się. 

Do punktu 14.

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

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie  odpadami komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości.  Ten

punkt jest tak naprawdę bezprzedmiotowy, ale procedurę głosowania przeprowadzimy.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do 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  ustalenia wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

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

– Kto jest przeciw  - 8 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 7 radnych,

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

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej



przez właścicieli nieruchomości,  nie została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 15

radnych, 8 głosami przeciw, 7 wstrzymujących się. 

Do punktu 15.

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

rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług

opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- zapytał czy są uwagi do 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  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z

opłat oraz trybu ich pobierania,

– 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,

nastąpiły brawa na sali .

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  tą  uchwałę  zdążyli  wszyscy  Radni

przestudiować.

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

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem



specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich

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

Do punktu 16.

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

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń,

Dzbenin, Tobolice,

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

uwag.

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 nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Dzbenin, Tobolice,

– 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

nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Dzbenin, Tobolice została podjęta w głosowaniu

jawnym, w obecności 15 radnych, 15 głosami za. 

Do punktu 17.

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

zapytania Państwa Radnych i Sołtysów



Pan Sławomir Wysocki- Radny- Panie Przewodniczący chciałem odpowiedzieć na pytania

pana Radnego Podolaka. Zgadza się nie byłem na komisji, poinformowałem o tym Pana

Przewodniczącego  dlaczego.  W sprawie  dokumentów-  zapoznaję  się  panie  Radny,  jeśli

mam jakieś uwagi, dzisiaj rano z Wójtem na te tematy rozmawiałem. Proszę mi tego nie

zarzucać, jeżeli pan mówi że głosowałem i złamałem prawo, dlaczego pan jako Radny nie

poinformował mieszkańców, że niezgodnie głosujemy. Dziękuje bardzo.

Pan Bartosz Podolak- Radny- Szanowny panie Radny, ja tylko odpowiedziałem na pytanie,

które pan zadał,  więc nie uważam, żebym w jakikolwiek sposób pana dotknął.  Także ja

tylko odpowiadam na pytanie, które mi pan zadał. Dziękuję.

Przewodniczący  Rady  prosi  o  wyhamowanie  emocji,  jeśli  to  ma  być  porozumienie  i

szacunek. To tak zakończmy. 

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  kto  chciałby  zabrać  głos.  Pan  Sołtys

Rzekunia, proszę.

Pan Edward Dulewicz- sołtys Rzekunia- mam pytanie do pana Wójta. Panie Wójcie gmina

Rzekuń to nie jest prywatny pana folwark, a ludzie mieszkający w tej gminie to nie pana

podwładni, że będziesz pan nimi manipulował, jak będzie chciał. Otóż jak pan chcesz sobie

wprowadzić  sobie  metody,  typowo  putinowskie,  to  proszę  do  Zabrodzia,  do  Gminy

Olszewo- Borki. Natomiast my na to tutaj nie pozwolimy. Zapytał o brak zaproszenia na

otwarcie  przedszkola  samorządowego  w  Rzekuniu,  jako  jedyny  sołtys  nie  został

zaproszony.  Wyraził,  iż  nie  ma pretensji  do  pani  Dyrektor,  którą  zna  szanuje.  Co  było

powodem  i  przyczyną,  że  jako  jedyny  sołtys  nie  otrzymał  zaproszenia.  Nie  chciałem

przychodzić i nie chciałem robić przykrości tej pani, bo córka ojca na wesele we własnym

domu nie zaprasza. Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.

Pan Stanisław Godzina- Wójt- panie Sołtysie, osób które w sposób nieuzasadniony chodzą



po  prokuratorach,  ja  osobiście  nie  zapraszam  i  nie  będę  zapraszał.  Jeżeli  miałby  pan

uzasadnienie, a wiemy jaki jest wynik. Tez mogłem złożyć do prokuratury, nie zrobiłem

tego i nie zrobię, nie mam tego w zwyczaju. Natomiast pozostała część pytań i porównań,

nie będę się do tego ustosunkowywał, pozostawię każdemu do oceny indywidualnej.

Pan Edward Dulewicz- sołtys Rzekunia- to mieszkańcy ocenią dlaczego nie było Sołtysa na

otwarciu. To nie jest wina pani dyrektor, powtarzam że panią szanuję i będę szanował do

końca swoich dni.  Jeśli  chodzi  o  prokuraturę do ja czekam na właściwy moment,  żeby

odwiesić to, co zawiesiłem, i teraz dopiero będziemy mogli rozmawiać. Owszem, ten temat

będzie poruszony ponownie, proszę mi wierzyć. Ja dotrzymuje słowa. Dziękuję.

Przewodniczący apeluje o nie obrażanie się.

Pan Andrzej Gierwatowski- Sołtys Laskowca- na otwarcie sali gimnastycznej w Laskowcu

tez  nie  byłem zaproszony.  Pan  Gierwatowski  odniósł  się  do  kwestii  udostępniania  sali

gimnastycznej w Laskowcu, że nie służy mieszkańcom miejscowości, organizacji imprezy

choinkowej.

Pani  Małgorzata  Pieczyńska-  Dyrektor  SP  w  Laskowcu-  Szanowni  Państwo,  Panie

Przewodniczący, Droga Rado. Chciałam się odnieść do tego, że sala gimnastyczna nie służy

mieszkańcom  tak  jak  tutaj  usłyszeliśmy.  Niestety  nie  mogę  się  z  tym  zgodzić.  Jeżeli

ktokolwiek z mieszkańców, czy dzieci, czy osoby dorosłe przyjdą i powiedzą, ze chcą z tej

sali skorzystać, to jeszcze nie zdarzyło się żebym ja odmówiła, chyba że nie są spełniane

warunki,  o  które  proszę.  Korzystają  mamy,  odbywają  się  zajęcia  zumby  dwa  razy  w

tygodniu.  Korzystają  panie  które  grają  w  siatkówkę-  zajęcia  w  czwartki,  popołudniu.

Korzystają panowie,  którzy graja w piłkę halową,  odbywają się zajęcia w czwartki.  We

wtorki odbywają się zajęcia klubu sportowego. Dla uczniów klas młodszych jedne zajęcia,

następne dla uczniów klas starszych IV-VI. później są jeszcze zajęcia dla absolwentów. Od

godziny 15:00 do prawie 19:00 we wtorek są zajęcia dla uczniów. Także naprawdę, jeżeli

ktoś  zwraca się  z  prośbą,  to  sala  zawsze jest  udostępniana.  Jeżeli  chodzi  o  choinkę,  to

powiem tak. Wiedziałam, ze dzieci jest bardzo mało w szkole. Do tej pory choinki zawsze



odbywały się na korytarzu i nigdy nie było sytuacji, że jest to za małe pomieszczenie. W

tym roku również odbyło to się na korytarzu, z tego chociażby względu, że wiedziałam, ze

jest bardzo mało dzieci w szkole. Dzieci w tym ostatnim tygodniu przed feriami bardzo

chorowały. I faktycznie tak było, mamy 105 dzieci, a na choince nawet połowy nie było,

dzieci po prostu były chore. Nie było potrzeby przenoszenia tego na sale gimnastyczną, tym

bardziej że rodzice na taką choinkę przychodzą w butach. Trudno byłoby od nich wymagać,

a  rodziców  jest  bardzo  dużo,  żeby  zmieniali  obuwie.  To  tyle,  jeżeli  chodzi  o  pytanie

dotyczące wykorzystania sali gimnastycznej.  Jeżeli Pan Sołtys też będzie chciał skorzystać

z sali gimnastycznej, to na pewno na ustalonych zasadach zostanie udostępniona. Dziękuję.

Pani  Danuta  Dąbrowska-  Dyrektor  Przedszkola  Samorządowego  w  Rzekuniu-  Wysoka

Rado,  Panie  Wójcie.  Chciałam się  odnieść  do  słów pana  Sołtysa.  Jestem gotowa panie

Sołtysie przeprosić, ponieważ w tym zawirowaniu jakie zaistniało, była to skomplikowana

sprawa organizacyjna. W tym zawirowaniu, to zaproszenie do pana nie dotarło, bardzo pana

przepraszam.  Stało  to  się  z  mojego  niedopatrzenia.  Proszę  przyjąć  przeprosiny  w  tym

względzie.  Całkowicie  jest  to  moja  wina,  moje  niedopatrzenia.  Gdzieś  musiało  się

zawieruszyć. Przyznam szerze, ze nie wszystkie zaproszenia wysyłałam sama, być może

zaistniała taka sytuacja. Dziękuje bardzo.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę

sołtys z Kamianki.

Pan  Krzysztof  Drabot-  Sołtys  z  Kamianki-  chciałbym  spytać  pana  Wójta  czym  się

sugerował zatrudniając u nas kierowcę. Jakie kryteria były wymagane.

Pan Stanisław Godzina- Wójt- panie Sołtysie, sugerowałem się wnioskiem złożonym przez

Naczelnika i posiadanymi kwalifikacjami. Dziękuje bardzo. 

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- było pytanie i była odpowiedź.

Pan Krzysztof Drabot- Sołtys z Kamianki- ale ten pan nie spełnia wymagań.



Pani  Anna  Wojsz-  Sołtys   Tobolic-  Wysoka  Rado,  Szanowny  Panie  Przewodniczący,

Szanowny Panie Wójcie,  Szanowni Państwo. Wracając do punktu 5. ponieważ ja jestem

Sołtysem miejscowości  Tobolice.  Radni  zdecydowali  o  odrzuceniu tego punktu,  czyli  o

odrzuceniu pieniążków z dotacji jaka mogłaby przysługiwać. I teraz chciałabym się zapytać

tych radnych, którzy głosowali przeciwko, czym się sugerowali podejmując taka decyzję.

Ponieważ  są  osoby w Urzędzie  Gminy,  które  pracują  nad  sporządzeniem odpowiedniej

dokumentacji,  którą  należy  dostarczyć,  także  to  jest  szereg  procedur,  które  zostały

wykonane. Może jeszcze jest czas w przypadku punktu wcześniejszego, nie wiem jak jest w

tym przypadku. Może poproszę o odpowiedź pana Przewodniczącego klubu, nie wiem kto

jest Przewodniczącym, ale wiem że jest taki klub. Co kierowało tymi osobami? Tak jak

wspominałam, szereg osób pracowało, zabiegało, żeby to było wykonane. Miejmy nadzieję,

że jest jeszcze na to czas i, że zostanie to wszystko prawidłowo podjęte. Wszystko pójdzie

takim właściwym torem czego oczywiście sobie i Państwu życzę. Dziękuje bardzo.

Zbigniew Małkowski- Wiceprzewodniczący Rady- ja myślę, odpowiadając na pani pytanie.

My  nie  odrzucamy,  odrzuca  to  pan  Wójt.  Pan  Wójt  nie  chce  współpracy  z  klubem,

niejednokrotnie rozmawialiśmy o współpracy. Powiedział,  że z takim klubem nie będzie

współpracował. Także kochani, wola Wójta do naszej współpracy.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady-  proszę Państwa, nie wprowadzajmy takiej

nerwowej atmosfery. Klub podjął taką decyzję, odrzucił. Nie odrzucił tego Wójt, ponieważ

on to zaproponował. Klub odrzucił, ma takie prawo, ma większość głosów i z tego korzysta.

Mamy doświadczenia już w tej gminie, nie wiem czy w dobrym kierunku idziecie. Czas

pokaże. Tylko nie chciałbym, żebyśmy zafundowali sobie powtórki z rozrywki. Jeszcze ten

duch w zakątkach tej gminy drzemie. Wszystko można zrobić. Proszę Sołtys z Rozwór.

Pan Sławomir Mierzejewski- Sołtys z Rozwór- właśnie pan radny z Kamianki zabierał głos.

Co klub na to, Kamianka ma ładną, piękną drogę, ma zrobiony wodociąg i jeszcze teraz

czego? Może dywanu do swojego pokoju się dopomina. Gdzie nasi radni są? Czemu nic nie

mówią,  czemu nic  klub nie  mówi? Dlaczego nie  przejedziecie  się  drogą od Zabiela  do

Rozwór? Czemu tam nie zobaczycie? A może to resztę asfaltu zabrać i zawieźć wam do



Kamianki?

Nastąpiły brawa.

Stanisław Dmochowski- chętnie odpowiem. 

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- kolego Stanisławie,  ja  mam jedną prośbę.

Proszę usiąść i spokojnie tylko. Słuchajcie nie dajmy się ponieść emocjom, zróbmy to z

godnością. Proszę odpowiedzieć i nie idźmy w tym kierunku. Zaczniemy sobie wypominać,

ja wiem, że „Szacunek i Porozumienie”, czegoś innego trzeba wymagać. Proszę bardzo.

Stanisław  Dmochowski-  jeśli  panie  Sławku  chcesz  wiedzieć.  Pan  Wójt  mnie  inaczej

zaproponował.  Zaproponował  co  idzie  ta  droga  na  Przytuły-  tam  zdjąć  i  zrobić  na

Kamiankę-Borawe,  żebym ja  przystąpił  tu,  ten.  Plus  jeszcze inne inwestycje.  Jeśli  ja,  z

całym szacunkiem, odmówiłem tego. Z całym szacunkiem jestem tutaj z klubem. Jeśli tak

bym przystąpił, tak jak wy działacie z panem Wójtem. Tak bym postąpił.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  jedyna  osoba  proszę  Państwa,  nie  dajmy

emocjom się  ponieść.  Jakie  były rozmowy kuluarowe to ja  tez  wiem.  Ja  do żadnego z

radnych nie chodziłem, nie prosiłem. Mają swój rozum, swoje głosowanie i zrobią jak będą

chcieli. Będą mieli większość. Tylko zaznaczam, żeby nie wrócił duch i upiór. Bo wtedy

wszyscy  wiemy  jak  to  wyglądało.  Na  szczeblu  Wójt-  Rada,  to  nie  dlatego  że  jak  tak

Godzinę  Stanisława  tak  wielbię,  tylko  dlatego  że  jak  współpracuję,  żeby  te  inwestycje

przebiegały  sprawnie.  I  przez  5,5  roku,  kiedy  ja  tej  Radzie  przewodniczę  wszystkie

inwestycje, które zostały umówione z poszczególnymi radnymi, zostały dotrzymane. Ja nie

chcę  wypominać  kolegom.  Jak  niektórzy  w  miesiąc  czasu  inwestycje  chcieli  zrobić

sztandarową,  to na uszach stawałem,  żeby inwestycja została  zrobiona i  wcale  tego nie

wypominam i nie mam tego za złe. W paru innych przypadkach, gdzie mogłem pomóc, to

pomogłem.  W  tym  sensie,  że  negocjowałem,  rozmawiałem,  prosiłem.  Na  tym  polega

współpraca. Wójt- Przewodniczący-Rada i jak ktoś się czuje oszukany. Proszę bardzo pan

Wójt.



Stanisław Godzina-  Wójt-  w dwóch kwestiach.  Panie  radny Małkowski,  jestem ostatnią

osobą, która powie ze nie będzie współpracował, niech pan takich słów w moje usta więcej

nie wkłada. Pan jest znany z tego, co pan mówi i co pan robi. To jest po pierwsze. Zawsze

deklarowałem, byłem na wielu zebraniach z mieszkańcami i powiedziałem tak. Że jestem

gotowy do współpracy, ale do współpracy trzeba dwóch stron. Dzisiaj jeszcze przed sesją

rozmawiałem z panem radnym Suchtą. Też powiedziałem to samo, że my nie jesteśmy tu po

to, żeby załatwiać jakieś swoje, prywatne rozrachunki. Niektórzy tak mają niestety, panie

Radny.  Natomiast,  powiedziałem,  że  jeżeli  będziemy  współpracować  to  będzie  to  z

pożytkiem dla wszystkich mieszkańców i dla całej gminy. Ja mam świadomość tego, pan

Przewodniczący wspominał doświadczenia, które tu były. Nie chciałbym, aby one wróciły.

Ale  patrząc  po  dniu  dzisiejszym,  niestety  szybkimi  krokami  one  wracają.  Mam  tylko

nadzieję, że jest to tyko jedno z nielicznych zdarzeń, że przyjdzie w którymś momencie

uświadomienie tego. Proszę Państwa ja mogę tych uchwał już nie poddawać, ja swoje już

zrobiłem, ale zrobię to jeszcze raz. Czy zdążymy wtedy, kiedy nas wezwą do uzupełnienia

tych wniosków, nie wiem. Rzeczywiście z radnym Dmochowskim rozmawiałem na różne

tematy, w trosce o gminę. I nigdy nie było tam, panie radny, niech pan nie mówi, ze droga

na Przytuły czy inna- bo ona dawno jest dofinansowana. Zgłosiłem wniosek na poprzedniej

sesji i wniosek został przyjęty, 2 mln złotych zostało dla Starosty już zabukowane, w tymże

budżecie. Tych środków nikt nigdy nie zamierzał zdejmować, oczywiście mówię o sobie.

Natomiast niektórzy radni mieli taka pokusę, żeby je zdjąć. Nikt nigdy nie zamierzał tych

środków zdejmować. Proszę pana, ja jak z kimś podejmuje umowę, to jej dotrzymuję. Ja się

umówiłem z  panem Starostą,  że  jeżeli  dostaniemy  dofinansowanie  na  te  drogi  to,  one

zostaną zrobione. Nigdy nie wycofałem się ze złożonych obietnic i nigdy nie wycofałem się

ze złożonego słowa. I tak będę dalej robił, w trosce o to dobro wspólne, które mamy, którym

jest gmina Rzekuń. Jeżeli kwestia możliwej utraty dofinansowania, to jest wasza sprawa.

Zakładam, że każdy z was we własnym sumieniu rozważył i przed sobą i przed swoimi

wyborcami  się  wytłumaczy.  Jeżeli  tych  dofinansowań  nie  dostaniemy,  to  rzeczywiście,

wtedy trzeba będzie zdjąć któreś inwestycje.  Te wszystkie inwestycje są zaplanowane z

dużym dofinansowaniem,  bez  tych  dofinansowań rzeczywiście,  wszystkich  możemy nie

móc  wykonać.  Zobowiązanie  to  nie  tylko  wobec  Państwa  radnych,  moje  jest  przede

wszystkim  wobec  mieszkańców  gminy  Rzekuń.  Szanowni  Państwo  ja  nie  chciałbym



niczego nikomu ujmować, ale ja sam dostałem więcej głosów w wyborach niż wy wszyscy

razem tu wzięci. I to jest moje zobowiązanie, ogromne zobowiązanie wobec mieszkańców.

Jeżeli będziecie chcieli współpracować, ja tej współpracy nigdy nikomu nie odmawiałem i

nie będę odmawiał, na rzecz mieszkańców gminy Rzekuń i na rzecz czynionych inwestycji.

Dziękuję.

Pani Bogumiła Dzwonkowska- radna-  Szanowny Panie Przewodniczący,  koledzy Radni,

Panie  Wójcie,  wszyscy  Szanowni  Państwo.  Mamy przykład  na  dzisiejszej  sesji,  że  dla

zasady, nie ten dzień, nie ta godzina, nie zostały podjęte bardzo ważne uchwały. Nam może

się  wydawać,  że  np.  nazwa  ulicy  jest  mniej  ważna,  ale  dla  mieszkańców  ulicy

Modrzewiowej w Czarnowcu jest to też ważna uchwałą. Także to świadczy, koledzy, o nas.

I mam taka prośbę na przyszłość, że szanujmy czas. Swój czas, każdy gdzieś pracuje, jak

nie w biurze, w zakładzie pracy, macie koledzy działalności gospodarcze. Uszanujmy czas

Państwa Dyrektorów, Sołtysów, osób zebranych. Także bardzo proszę , przemyślmy i na

tym poziomie nie róbmy takich sytuacji. Dziękuję.

Pani  Jolanta  Mierzejewska-  Sołtys  Zabiela-  Szanowna Rado,  Szanowni  Państwo.  Gwoli

podsumowania, brzydka jest ta sesja, nie podoba mi się. Ale mnie nie obchodzi i moich

mieszkańców nie obchodzi czy Państwo są w klubie, czy w opozycji. Dla nas nie jest to

istotne. Tylko co ja mam przekazać mieszkańcom, że od 4 lat miałam fundusz sołecki, w

tym roku pod drogę powiatową będzie częściowo wymieniony wodociąg, ponieważ obecnie

w odwrotna stronę płynie woda i jest słabe ciśnienie. Co ja mam mieszkańcom powiedzieć,

że nasz pan radny na dzień dzisiejszy nic nie załatwił przez te dwa lata prawie. Do tego

droga powiatowa pod znakiem zapytania bo od czerwca miała ruszyć z Powiatu, z tego co

wiem. Nie z gminy, z Powiatu. Co powiedzieć takim mieszkańcom. Jeszcze raz mówię,

mnie nie obchodzi w jakiej wy pozycji stoicie, siedzicie czy leżycie, mnie to nie obchodzi.

Ja chcę powiedzieć mieszkańcom, że mój Radny i Państwo jesteście skuteczni. My sołtysi

nie zazdrościmy sobie jak przebiega jakaś inwestycja w miejscowości, ponieważ to idzie na

dobro  całej  gminy.  Jedna  się  kończy,  druga  się  zaczyna.  Daje  to  do  przemyślenia,  nie

myślcie sobie że 4 lata tak szybko nie przeminą. Zrobicie rachunek. Dziękuję.



Nastąpiły brawa.

Pan  Piotr  Suchta-  radny-  Panie  Przewodniczący,  Panie  Wójcie,  Wysoka  Rado.  Wiele

gorzkich słów tu dzisiaj padło i w stosunku do Rady. Ja tylko chciałbym się odnieść do paru

rzeczy.  Radna,  pani  Bogusia mówi dlaczego w Czarnowcu nie zagłosowaliśmy za ulicą

Modrzewiową? to ja się pytam, dlaczego tak jak pani mówi, nie szanujemy się wzajemnie?

Dlaczego jeżeli klub zgłosił o wykluczenie kilku punktów z porządku obrad, dlaczego to nie

zostało uszanowane? Skoro klub nie miał czasu, to trzeba było uszanować również naszą

decyzję,  a  nie  tylko  swoją.  Chciałbym  jeszcze  odnieść  się  do  słów  pana  Wójta.  Dziś

Szanowni Państwo Wójt bardzo fajnie, bardzo ładnie mówi tutaj o szacunku, o współpracy.

Panie Wójcie, ja pytam pana tu, z tego miejsca, jako może jedna z nielicznych osób w tej

Radzie, pytam gdzie była współpraca w stosunku do mojej osoby, jeżeli chodzi o ruch do

tyłu. Czy pan wtedy szanował moja osobę? Czy ta współpraca była? Mamy tu dziś druhów

z Kamianki, chciałbym spytać o ostatnie dni. W ostatnim tygodniu odbyła się debata pn.

Bezpieczeństwo nasza wspólna sprawą. Teraz ja pytam w imieniu druhów, gdzie pan widzi

to  bezpieczeństwo,  jeżeli  w  ostatnich  dniach  nie  zezwala  pan  na  przegląd  aparatów

powietrznych i masek. Powiem, że chodzi o kwotę 200 zł, bo o takiej kwocie rozmawiamy.

Jako jedyna jednostka nie ma w tej chwili przeglądu na aparaty. Panie wójcie czy to jest

bezpieczeństwo?  Ja  panu  powiem  z  mojego  punktu  widzenia,  ponieważ  pracuje  w

Państwowej  Straży  Pożarnej.  Pana  zachowanie,  pana  decyzje,  urazy  jakie  pan  ma  do

prywatnych osób nie powinny przekładać się na bezpieczeństwo mieszkańców. Odnoszę

takie wrażenie, że takie decyzje jakie pan podejmuje, za śmieszne pieniążki, bo ja wolałbym

ze  swoich  pieniędzy  za  sponsorować  niż  odmówić  ze  strony  Urzędu  przeglądu  tych

aparatów.  Pan po prostu zagraża zdrowiu ratowników i  życiu,  a  zarazem mieszkańcom.

Dziękuję.

Na sali nastąpiły brawa.

Stanisław  Godzina-  Wójt-  po  pierwsze  chciałem  tylko  tyle  powiedzieć,  że  druhowie  z

Kamianki nie zwrócili się do mnie o sfinansowanie tego zadania. Otrzymałem telefon w

niedzielę, nie pamiętam, o której, 16 czy 17. w niedziele proszę Państwa telefon miałem.



Zlecenia są wypisane na wszystkie jednostki w Krajowym Systemie, przed niedzielą. Tylko

tyle mogę powiedzieć. Natomiast oskarżanie mnie o wszystkie winy całego świata, panie

Radny, to nie jest metoda, to nie jest szacunek, muszę panu powiedzieć. Widzę, ze z tej

naszej dzisiejszej rozmowy no niestety niewiele pozostało tych wniosków pozytywnych.

Pan  Edward  Gryczka-  Przewodniczący  Rady-  myślę,  że  najlepszym  wyjściem  będzie

opuszczenie tego punktu, ze względu na to żebyśmy nie zaogniali sytuacji. Proszę jeszcze

pan radny Bronek Młodzianowski.

Pan Bronisław Młodzianowski- radny- ja tylko chciałem powiedzieć naszej pani Sołtys, że

gmina  nie  jest  od  załatwiania,  tylko  od  działania.  A „Porozumienie  i  Szacunek”  na  to

pozwala.  Także  my  chcemy  rozmawiać  i  działać,  a  pan  wójt  nie  informuje  o  wielu

inwestycjach,  które  są  robione  i  ludzie  są  po  prostu  nieświadomi  tego  co  się  dzieje.

Dziękuję. Ostatnia odpowiedź panie Wójcie.

Stanisław Godzina- Wójt- panie radny, wszystkie inwestycje zapisane są w budżecie. Po

uchwaleniu budżetu wójt realizuje budżet, czyli ogłasza przetargi i podpisuje umowy. Taka

jest logika. Jest władza uchwałodawcza i władza wykonawcza. Wykonujemy to, co zostało

podjęte  i  chcemy  robić  to  niezwłocznie,  wcześniejsze  ogłaszanie  przetargów  skutkuje

niższymi cenami i tylko tyle. Dziękuję.

Do punktu 18.

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

interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. Odpowiedzi udzielane były na bieżąco.

Do punktu 19.

Pan Edward Gryczka- Przewodniczący Rady- Punkt 19. porządku obrad to wolne wnioski i

informacje. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie porządku obrad.



Do punktu 20.

Pan Edward Gryczka-  Przewodniczący Rady- Punkt  20.  porządku obrad to  zakończenie

obrad.  Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIV

nadzwyczajnej 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


