
Rzekuń, dnia  12 grudnia  2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wnioski
Komisji Budżetu i Oświaty do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej w 2007 roku z dnia 12 grudnia 2007 roku
                                                                                                      

1. Przy najbliższych zmianach budżetowych w roku 2008 przygotować  wydatki 
wstępnych kosztów budowy kanalizacji w Rzekuniu celem wprowadzenia ich 
do wieloletniego planu inwestycyjnego.

2. Komisja  opiniuje   w  części  uchwałę  pozytywnie  natomiast   do  pozostałej 
części   wnosi  wnioski   w celu  przegłosowania  ich  na  sesji  Rady  Gminy  i 
wprowadzenia ich do zmiany uchwały budżetowej .

1/ komisja popiera wniosek Komisji  Infrastruktury Technicznej,  Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska.

3. Zakupić  pompę  do  centralnego  ogrzewania   w  Szkole  Podstawowej  w 
Rzekuniu,

 
Otrzymują:
      1. Wójt Gminy.
      2.  a/a



Rzekuń, dnia 12.12.2008 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wnioski
Komisji Budżetu i Oświaty do projektu uchwały w sprawie  Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Komisja  wnioskuje  o  cofnięcie  projektu  uchwały  w  sprawie  Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2008  rok 
ponownie  do  Komisji  celem rozpatrzenie  go  na  następnej  sesji  i  po  uchwaleniu 
budżetu gminy na 2008 r.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy.
2. a/a



Rzekuń, dnia 12.12.2008 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wnioski
Komisji Budżetu i Oświaty do projektu budżetu gminy na 2008 rok.

1. Komisja  proponuje  zastąpienie  środków  z  budżetu  gminy  zwiększeniem 
kredytu  o  300  000,00  zł  w  dziale  900  rozdział  90001  paragraf  § 6050 
dotyczących budowy kanalizacji w Rzekuniu.

2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2008 rok..

Otrzymują:

1. Wójt Gminy.
     2.   a/a



Rzekuń, dnia 12.12.2008 r.

Pan 
                                Bogusław Tyszka

                        Wójt Gminy
                Rzekuń

Wniosek
Komisji Budżetu i Oświaty  z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 12 grudnia 2007 

roku.

W związku z wnioskami dyrektorów szkół do Komisji Budżetu i Oświaty w sprawie 
niskich  wynagrodzeń  (około  1200  zł  brutto)  pracowników  administracyjnych, 
brakiem  środków  dotyczących  wypłat  na  odprawy  emerytalne  oraz  niedoborem 
środków  na  rewaloryzacje  wynagrodzeń  komisja  wnioskuje  o  pisemne  zajęcie 
stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz przedstawienie propozycji mających na 
celu uwzględnienie w/w wniosków.

Otrzymują:

1. Rada Gminy
2. a/a 



Rzekuń, dnia 12.12.2008 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Opinia 
Komisji  Budżetu  i  Oświaty  do  projektu  w  sprawie  ustalenia  nazwy  ulic  w 
miejscowości Rzekuń.

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2007 roku rozpatrzyli projekt 
uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulic w miejscowości Rzekuń. Wydali pozytywną 
opinię.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy.
2.  a/a



Rzekuń, dnia 12.12.2008 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wnioski
Komisji Budżetu i Oświaty do projektu  uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu.

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2007 roku rozpatrzyli projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w 
Rzekuniu. Wydali pozytywną opinię.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy.
2. a/a



Rzekuń, dnia  11.12.2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wnioski
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  do 

projektu  budżetu gminy na 2008 rok.

Członkowie Komisji opiniują negatywnie przedłożony projekt budżetu na 2008 roku 
i wnioskują o następujące poprawki:

1. W  dziale  010  rozdział  01010  §  6050  zmienić  zapis  na  opracowanie 
dokumentacji technicznej na wodociągowanie ulic: Malinowa, Porzeczkowa, 
Agrestowa, Złota, Platynowa, Dobra w Rzekuniu . Na w/w zadanie pozostawić 
kwotę 50 000,00 zł  .  Pozostawiona kwota pochodzi  z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. W  dziale  010  rozdział  01010  §  6050  zdjąć  zapis  „budowa  wodociągu  w 
Dzbeninie między drogami 509 i 530”.

3. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050  w zapisie budowa wodociągu spinającego 
sieć z hydroforni Rzekuń do Laskowca zastąpić  dochód własny środkami z 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 
000,00 zł  .

4. W  dziale  600  rozdz.  60016  §  6050   zdjąć  zadanie  pn.  Opracowanie 
dokumentacji technicznej na asfaltowanie drogi nr 530 w Dzbeninie.

5. W dziale 600 rozdz. 60016 § 6050  zdjąć budowa drogi Goworki – Nowa Wieś 
Wschodnia .

6. W dziale 600 rozdz. 60016 § 6050  zdjąć budowa chodnika na ulicy Nowej 
łącznie z parkingiem w Rzekuniu .

7. W dziale 600 rozdz. 60016 § 6050  zdjąć kwotę 20 000,00 zł na asfaltowanie 
ulicy Ogrodowej i Środkowej w Laskowcu.

8. W dziale 921  rozdz. 92195 § 6050 zdjąć inwestycję pn.  Przebudowa  centrum 
miejscowości Rzekuń ( przebudowa i modernizacja ulicy Armii Krajowej w 
Rzekuniu )  oraz  adaptacja i  przebudowa remizo-  świetlicy w Rzekuniu na 
Gminne Centrum Kultury.

9. W  dziale  900   rozdz.  90001  §  6050   zmienić  zapis  na  opracowanie 
dokumentacji  technicznej  i  budowa  kanalizacji  łącznie  z  przebudową  sieci 
wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Mazowieckiej i Kościuszki
 do skrzyżowania z ulicą cichą oraz  zdjąć kwotę 300 000,00 zl z tego zadania.
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10.W dziale 750  rozdz. 75023 § 6060 zdjąć kwotę 10 000,00 zł z zakupu sprzętu 
komputerowego.

11.W dziale  600  rozdz.  60016  §  4210   zdjąć  kwotę  20  000,00  zł  z  zakupu 
materiałów i wyposażenia 

12.W dziale  921  rozdz.92116  §   2480   zdjąć  kwotę  120  000,00  zł  z  dotacji 
podmiotowej  z  budżetu  gminy   dla  samorządowych  instytucji   kultury  – 
biblioteki.

13.W dziale  921  rozdz.  92120  §   2720  zdjąć  kwotę  20  000,00  zł  z  ochrona 
zabytków .

14.W dziale  750  rozdz.75023  §  4270  zdjąć  kwotę  20  000,00  zł  zakup  usług 
remontowych.

15. W dziale 754 rozdz.  75412 § 4300 zdjąć kwotę 10 000,00 zł  zakup usług 
pozostałych.

16. W dziale 754 rozdz. 75412 §  4360 zdjąć kwotę 1 000,00 zł – opłaty z tytułu 
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

17.W dziale 758 rozdz. 75 818 §  4810 zdjąć kwotę 30 000,00 zł – rezerwa ogólna 
i celowa .

18.Komisja opiniuje negatywnie projekt  uchwały w części  dotyczącej  podziału 
środków  przeznaczonych  na  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  i  proponuje 
następujące zmiany:
a.  w  dziale  851  rozdz.  85154  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  wprowadzić 
zmianę  § 4170 zmienić zapis wynagrodzenia członków GKRPA na 5 osób x 
100 zł x 8 posiedzeń = 4 000,00 zł  .Pozostałe środki w kwocie 10 400,00 zł 
wprowadzić do:
 - 1 x 1 500,00 zł x 12 = 18 000,00 zł – Rzekuń,
-  1 x 1200,00 zł x 12  = 14 400,00 zł – Zabiele
-  5 świetlic x 600,00 zł x 12 = 36 000,00 zł ( Laskowiec, Susk Nowy, Drwęcz, 
Dzbenin,  Borawe). Różnice w kwocie 15 200,00 zł  wprowadzić do § 4210 . 

19.W paragrafie 4210 zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic przeznaczyć na 
Rzekuń – 10 000,00 zł, Laskowiec – 8 000,00 zł, Zabiele – 7 000,00 zł, Susk 
Nowy –  10  000,00 zł,  Czarnowiec  10  000,00 zł,  Daniszewo 10 000,00 zł, 
Nowa Wieś  osiedle Leśniewo – 5 000,00 zł na zakup sprzętu do placu zabaw, 
Borawe  –  20  000,00  zł,  Dzbenin  –  6  000,00  zł,  Drwęcz  –  30  000,00  zł. 
Rozwory  - 5 000,00 zł

20.W paragrafie 4300 zdjąć kwotę 20 000,00 zł i wprowadzić do paragrafu 4210.
21.W dziale 926 rozdz. 92695 kultura fizyczna i sport zdjąć kwotę 32 800,00 zł . 

Pozostałą kwotę przeznaczyć na :
1/ UKS „ Heros” przy SP Rzekuń – 5 000,00 zł
2/ ULKS przy Gimnazjum Rzekuń – 7 000,00 zł
3/ LUKS Rzekunianka – 20 000,00 zł 
4/ Klub Ołdaki – 10 000,00 zł
5/ LUKS Borawe – 6 000,00 zł
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22.Dział 700 rozdz. 70005 §  3030 zdjąć kwotę 30 000,00 zł
23.W dziale 010  rozdz 01095 § 4300 zdjąć kwotę 10 000,00 zł.

Komisja wnioskuje o wprowadzenie do budżetu gminy na 2008 rok następujących 
inwestycji:

1. Uregulowanie  stanu prawnego oraz  wykonanie  dokumentacji  i  asfaltowanie 
drogi w Borawem od kościoła w kierunku cmentarza ( droga nr 1361 ) na ten 
cel przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł.

2. Asfaltowanie drogi w Borawem w prawo za kosciołem – kwota 120 000,00 zł.
3. Asfaltowanie ulicy Szkolnej i Wesołej w Laskowcu – 120 000,00 zł 
4. Asfaltowanie drogi nr 520 w Dzbeninie – 100 000,00 zł.
5. Asfaltowanie drogi 530 w Dzbeninie  do drogi 531. - 50 000,00 zł 
6. Opracowanie  dokumentacji  technicznej  i  asfaltowanie  ulicy  Miłej  w 

Korczkach. - 30 000,00 zł
7. Asfaltowanie drogi nr 314, 324,326,327 w miejscowości Drwęcz – 90 000,00 .
8. Asfaltowanie drogi w Ławach  ( w kierunku państwa Głębockich) i drogi nr 

617. - 90 000,00 zł 
9. Dofinansowanie  do  budowy  chodnika  (  w  porozumieniu  z  powiatem)  w 

miejscowości Susk Nowy – 80 000,00 zł
10.Budowa  chodnika w Rzekuniu na ulicach Kopernika, Batorego, Słonecznej i 

Księdza Skłodowskiego. - 150 000,00 zł
11.Dofinansowanie   do  budowy  chodnika  w  porozumieniu  z  powiatem  w 

miejscowości Dzbenin. - 30 000,00 zł.
12.Dofinansowanie   do  budowy  chodnika  w  Daniszewie  w  porozumieniu  z 

powiatem – 70 000,00 zł
13.Wykonanie parkingu w Laskowcu przy ulicy Kościelnej – 40 000,00 zł 
14.W dziale  900 rozdz.90001 opracowanie dokumentacji  technicznej  i  budowa 

kanalizacji w Ławach Osiedle Zarośle – ul. Miłosza, Szymborskiej, Brzozowa, 
Lipowa, Zarośle, Osiedlowa, Objazdowa i Składowa wprowadzić kwotę 200 
000,00 zł do rubryki – środki pochodzące z innych źródeł.

15.Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w Dzbeninie na 
drogach nr 521,149/8,150/2,216/5,431/8,74/6 oraz na drodze 529 około 100m 
od drogi 530. - 50 000,00 zł .

16.Wykonanie  dokumentacji  technicznej  i  budowa wodociągu  w miejscowości 
Borawe wzdłuż drogi powiatowej do posesji Państwa Dudziec – 10 000,00 zł.

17.Wykonanie odwodnienia drogi w Teodorowie  - 20 000,00 zł
18.Wykonanie barierki na ulicy Długiej od strony rzeki Narew w Laskowcu – 20 

000,00 zł
19.Wykonanie oświetlenia przy Szkole w Laskowcu – 20 000,00 zł
20.Rozbiórka budynku starej szkoły oraz budynków gospodarczych przy Szkole 

w Borawem – 40 000,00 zł .
21.Wykonanie ogrodzenia Szkoły w Laskowcu – 20 000,00 zł
22.Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Rzekuniu – 10 000,00 zł
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23.Wykonanie ogrodzenia przy Szkole w Drwęczy – 10 000,00 zł,
24.Wykonanie  dokumentacji  technicznej  na  remont  Szkoły  w  Drwęczy  –  10 

000,00 zł.
25.Przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł  dla OSP Kamianka .
26.Opracowanie dokumentacji technicznej na asfaltowanie dróg:  - 17 800,00 zł 

- Susk Nowy- Janochy,
- ulica Kasztanowa w Czarnowcu, 
- Dzbenin – Ostrołęka po wale przeciw powodziowym , 
- przedłużenie drogi nr 1349 w Borawe, 
- droga nr 682 w Rzekuniu,  
- ulica Jasna w Laskowcu, 
- Ulica Kościelna  w Laskowcu ( położenie drugiej warstwy masy asfaltowej 
od drogi krajowej nr 61 do posesji nr 9 włącznie z pętlą autobusową ) 
- Na ulicy Nowej  w Laskowcu ( położenie drugiej warstwy masy asfaltowej) 
wraz z chodnikami  po obydwu stronach , a od  posesji 39 po jednej stronie do 
ulicy Długiej wraz z odwodnieniem .

27.Zwiększyć wydatki na obsługę prawną i ekspertów dla potrzeb Rady Gminy – 
40 000,00 zł

28.Przeznaczyć kwotę 3 000,00 zł na zakup nagród i  pucharów ufundowanych 
przez Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń .

29.W dziale 921 rozdz. 92109  §   4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 
remontu świetlic zmienić na wykonanie remontu świetlicy w Susku Starym – 4 
000,00 zł

30.W dziale 600 rozdz. 60016 §  4300  bieżące utrzymanie dróg zmienić zapis z : 
“na  podstawie  złożonych  wniosków  do  budżetu”  ,  na  “  na  podstawie 
pisemnych wniosków składanych w trakcie roku budżetowego  przez Komisje 
Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  na  ten  cel 
przeznaczyć kwotę 150 000,00 zł.”

31.W  dziale  900  rozdz.  90015  §  4210  wprowadzić  zapis  zakup  lamp 
oświetleniowych  do  wymiany  na  podstawie  pisemnie  złożonych  wniosków 
przez Komisję  Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 
50 000,00 zł 

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia 11.12.2007 r.

Rada Gminy
Rzekun

Wnioski
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2007 roku. 

1. Komisja wnioskuje aby w projekcie zmiany uchwały  budżetowej na 2007 rok 
nie zastępować kredytów środkami własnymi. Środki te pozostawić wolnymi 
celem pokrycia inwestycji w roku budżetowym w 2008 roku.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia 11.12.2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wnioski
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do projektu 

uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 rok.

Komisja  wnioskuje  o  cofnięcie  projektu  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok do następnej sesji i przyjęcie 
programu  po uchwaleniu budżetu gminy na 2008 rok.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia  7.12.2007 r.

Rada Gminy
Rzekun

Wniosek
Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Członkowie Komisji  na posiedzeniu w dniu 7 grudnia  2007 roku zapoznali  się  z 
Gminnym  Programem  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2008 rok  i podjęli następujące wnioski:

– wycofać z porządku obrad sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2007 r. Gminny 
Programem  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

– Komisja zajmie się sprawą programu na następnym swoim  posiedzeniu.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia  7.12.2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wniosek
Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

w 2007 roku.

Członkowie Komisji  na posiedzeniu w dniu 7 grudnia  2007 roku zapoznali  się  z 
projektem  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2007  rok   i 
zaopiniowali go negatywnie. 

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia  7.12.2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wniosek
Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2008 rok.

1. Komisja proponuje zwiększyć środki w dziale 801 rozdz. 80101, 80104, 
80110,  80113,  80 114, 80 148 do 5 %  na waloryzację wynagrodzeń  dla 
pracowników obsługi w szkołach, przedszkolu i w Zakładzie Obsługi Szkół i 
Przedszkoli.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia  7.12.2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wniosek
Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2007 roku rozpatrzyli projekt 
budżetu gminy na 2008 rok i wydali negatywną opinię

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia  7.12.2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wniosek
Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulic w 
miejscowości  Rzekuń.

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2007 roku zapoznali się z 
projektem uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulic w miejscowości  Rzekuń. Wydali 
pozytywną opinię

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia  7.12.2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wniosek
Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia przedszkola samorządowego w Rzekuniu.

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2007 roku zapoznali się z 
projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola 
samorządowego w Rzekuniu. Wydali pozytywną opinię

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a


