ProtokotNrV/2011
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 24 lutego 2011r.
Ad.l) V Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rzeczyca rozpocze^a si$ o godz.
12°°. Sesje. otworzyt Przewodniczqcy Rady - Wojciech Szopa ,ktory
Radnych, Wojta

Gminy Rzeczyca

Naste_pnie Przewodnicz^cy

oraz

powitat

pozostatych uczestnikow sesji.

oznajmit, iz na podstawie listy obecnosci nalezy

stwierdzic, iz sesja jest prawomocna, zdolna do podejmowania uchwat. Lista
obecnosci radnych stanowi zatqcznik Nr 1 do protokotu.

Naste_pnie dokonano

wyboru Sekretarza Sesji. Zgodnie z przyje.t$ zasad$, iz funkcje, sekretarza petni^
kolejno z listy radni na Sekretarza Sesji, Przewodnicz^cy zaproponowat kolejnq
osob$ z listy obecnosci - radna. Terese, Gruda. Radna wyrazita zgode., a Rada
kandydature. tQ przyj^ta jednogtosnie.
Ad.2) W punkcie tym Przewodniczqcy odczytat porz^dek obrad, ktory brzmiat
naste.pujqco :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, wybor sekretarza Sesji.
2. Przedstawienie porz^dku obrad.
3. Przyje_cie protokotu z obrad IV Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27
stycznia 2011r.
4. Informacja Wojta Gminy z dziatainosci w okresie mie.dzy sesjami.
5. PodjQcie uchwaty w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Rzeczyca na lata 2011-2024.
6. Podj^cie uchwaty w sprawie zmiany budzetu gminy na 2011 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknie.cie obrad V Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rzeczyca.
Do przedstawionego porzqdku nie zostaty wniesione uwagi.
Ad.3) Do protokotu z obrad IV Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 stycznia
2011r. radni uwag nie wniesli, a zatem protokot

ten zostat przyje.ty

jednogtosnie .
Ad. 4) W punkcie tym Pan Marek Kazmierczyk

W6jt Gminy Rzeczyca

przedstawit informacje, z dziatalnosci Wojta w okresie od 27 stycznia do 24
lutego 2011 rok.

Przedstawiajqc informacje. w sprawie zawarcia umowy na

obstuge. prawna_ gminy Rzeczyca- Wojt przedstawit radce, prawnego Paniq
Agnieszke. Szatawito. Informacja stanowi zatqcznikNr 2 do protokotu.

W punkcie tym Pan Wojt udzielit rowniez odpowiedzi na wnioski i pytania
zgtoszone podczas IV sesji zgtoszone przez radnego Piotra Pietrzaka :
l.Jakim okresem gwarancyjnym jest obje^ta oczyszczalnia sciekow w
Bartoszowce ?
Roboty budowlano montazowe byty realizowane przez Przedsi^biorstwo
Inzynierii Srodowiskowej i Melioracji ,,BIOMEI_" S.A. w Piotrkowie Tryb.
Inwestycja zostata odebrana przez komisJQ dnia 22 wrzesnia 2010 roku. Zgodnie
z zawarta, umowa okres gwarancyjny wynosi 36 miesie_cy od daty odbioru
technicznego tj. do 22 wrzesnia 2013 roku.
2. Jaka firma ubezpiecza mienie Gminy Rzeczyca ?
Mienie gminy Rzeczyca ubezpiecza Towarzystwo Ubezpieczeniowe ,,UNICA" z.s
w todzi- Oddziat w Gdahsku. Na swiadczenie tych ustug Gmina w wyniku
przetargu zawarta umowe. na okres od 3 marca 2009r do 31 grudnia 2011r.
3. Wyst^pienie programowe Wojta Gminy (expose) nie zawierato informacji na
temat oswiaty w gminie. Czy Wojt planuje jakies reformy w oswiacie ?
Pan Wojt wyjasnit, ze jezeli be.dzie planowat jakiekolwiek zmtany w oswiacie to
o takowych zmianach radni be^da. informowani na bieza^co.
4. Czy na terenie gminy planowana jest budowa elektrowni wiatrowych?
Budowq elektrowni wiatrowych na terenie gminy 53 zainteresowane dwie
firmy; Leszek Dtugot^cki -Zaktad Inzynierii Srodowiska ARGEN z Kazimierza
Biskupiego .Firma ta ztozyta wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej na farme.
wiatrowq na pie.c masztow w Grotowicach. Post^powanie jednak zostato
zawieszone do czasu przedstawienia przez inwestora raportu oddziatywania
inwestycji na srodowisko. Drug$ firma WINTPROJEKT z Inowroctawia uzyskata
decyzje o warunkach zabudowy na ustawienie tymczasowego obiektu
budowlanego tj. wiezy do pomiaru wiatrow w Sadykierzu.
Ponadto wyzej wymienione firmy ztozyty do Wojta Gminy wnioski o uj^cie
planowanych inwestycji w zmienianym aktualnie studium uwarunkowah i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca. Wnioski dotycz$
farmy pie.cio-masztowej w Grotowicach i szesnasto-masztowej na terenie wsi
Roszkowa Wola, Jeziorzec, Gustawow, Bartoszowka i Bobrowiec.
5. Czy na dziatce gminnej (okoto 3 ha) we wsi Bartoszowka be.dzie budowany
zbiornik wodny? (zgodnie z wczesniejszymi zamierzeniami bytego Wojta)
Wojt wyjasnit, ze zarowno planowany zbiornik w Bartoszowce jak i inne
zbiorniki, ktore sa, planowane do realizacji zostaty zgtoszone do Wojewodzkiego
Zarz^du Melioracji i Urz^dzeh Wodnych w Piotrkowie Tryb. Inwestycje te
be_dzie mozna realizowac pod warunkiem ich uje_cia w planie ZMiUW i
zakwalifikowania ich jako zbiornikow retencyjnych oraz pod warunkiem
pozyskania 90% srodkow zewn^trznych na ten eel.

Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca jest przewidziana do
realizacji w latach 2015-2017.ta_czne naktady wyniosq po 5 mln, na kazdy etap
budowy. Zmianie ulegt rowniez zata.cznik Nr 1 do prognozy finansowej.
Dyskusji nod projektem uchwafy nie byio, nie zadowano pytari.
Przewodniczqcy odczytat projekt uchwaty i zarza_dzit gtosowanie.
Rada Gminy w obecnosci 15 radnych uczestniczaxych w gtosowaniu 15 gtosami
,,za" podje_ta uchwal^ Nr V/33/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2011-2024. Uchwata stanowi zatqcznik Nr 3
do niniejszego protokotu.
Ad.6) Projekt uchwaty w sprawie zmiany budzetu gminy na 2011 rok zostat
zreferowany przez Paniq Skarbnik. Zmiany te dotyczq przede wszystkim
zaplanowanych wydatkow. W konsekwencji tych zmian zostata zmniejszona
rezerwa ogolna o kwot^ 10 tys.zt. Zmianie ulegaja. rowniez kwoty rozchodow i
przychodow o kwot§ 0,21 zt. Zmianie ulegta rowniez wysokosc dotacji
przedmiotowej dla samorz^dowego zaktadu budzetowego a takze zmieniona
jest wysokosc dotacji spoza sektora finansow publicznych , ktore b^da.
realizowac zadania w zakresie kultury fizycznej. Plan wydatkow po zmianie
nadal wynosi
15.675.333,00 zt. Jedynie
w wydatkach maj^tkowych
wydzielona kwota 100 tys.zt zostata rozbita na dwa zadania dotycza.ee budowy
kanalizacji sanitarnej w gminie .1 tak 85 tys.zt zostato przeznaczone na zadanie
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla sotectw Bartoszowka, Bobrowiec,
Sadykierz ,Brzozow w Gminie Rzeczyca oraz 15 tys.zt na zadanie pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej dla sotectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w
Gminie Rzeczyca.
Nie ulega zmianie ogolna wysokosc wydatkow biez^cych, ktore wynosz§
11.832.165,00 zt. Jedynie zmiany zostaty wprowadzone w grupie wydatkow.
Zostato bowiem wprowadzone nowe zadanie do budzetu gminy na 2011 rok
pn. Konserwacja figury pami^tkowej w Grotowicach. Na realizacj^ tego zadania
zostata zaplanowana kwota 50 tys.zt. Istnieje mozliwosc dofinansowania tego
zadania w wysokosci do 50% ze srodkow budzetu Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.
Ponadto do budzetu zostato wprowadzone nowe zadanie pn. Uczymy ptywac
2011. Ogolny koszt tego zadania wynosi 35.900,00zt przy czym dotacja z
Ministerstwa sportu i Turystyki stanowic be^dzie 17.600,00 zt a udziat wtasny
gminy 18.300,00 zt.
Rowniez zmiany nast^pity w dziale dotycza^cym opieki spotecznej. Kwota 25
tys.zt zostata zabezpieczona na realizacje. zadah zwia.zanych z ustugami
opiekuriczymi.

nalezatoby uzgodnic z wyprzedzeniem , tak by w obiektach tych mogli
uczestniczyc przewodnicy muzeow.
Pan Wojt wyrazit akceptacje, dla zorganizowania tego typu wyjazdu.
Oczekuje tylko listy osob che,tnych. Dodat tylko, ze termin zwiedzania
sejmu nalezy uzgodnic wczesniej z kancelari$

sejmu tak by nie

kolidowato to z obradami sejmu.
Radny Andrzej Gwizdori poprosit o informacje. na temat modernizacji
GOK-u.
Pan

Wojt

przypomniat,

ze wczesniej byt

przygotowany

projekt

modernizacji obiektu GOK. Srodki na ten eel miaty bye przeznaczone z
budzetu gminy przy czym jak wszystkim wiadomo bytoby to dalsze
zadtuzenie gminy na kwote. okoto 350 - 400 tys. zt. Zdaniem Wojta
Gmina w tym roku na takie zadtuzenie nie moze sobie pozwolic. Wojt
podkreslit, ze projekt rozbudowy GOK nie zaktadat zadnej rozbudowy
obiektu jedynie miaty tylko bye zmodernizowane sanitariaty , zmienione
ogrodzenie

i

przechowywanie

wygospodarowane
strojow

na

pi^trze

ludowych.Ponadto

pomieszczenie na
projekt

zawierat

postawienie kontenera socjalnego ,ktory zdaniem Wojta absolutnie nie
spetniatby zadnych oczekiwah sportowcow . Miat rowniez powstac plac
zabaw dla dzieci. Nalezy sobie odpowiedziec na pytanie czy tego typu
inwestycja byta do konca przemyslana.

Dlatego tez Wojt podja^t

zamierzenia w kierunku rozbudowy obiektow sportowych typu boisko,
plac zabaw dla dzieci przy szkole w Rzeczycy. W tej sprawie jak wszystkim
wiadomo zostaty podje.te rozmowy z wtascicielem gruntu przylegajqcego
do hali sportowej celem jego nabycia przez Gmine, i na ten eel zostaly
zabezpieczone srodki w budzecie. Natomiast obiekt GOK-u wymaga
modernizacji jednakze nie w takim zakresie jak to byto przedstawione w
projekcie.
Radny Andrzej Ke_pa poprosit o wyjasnienie mechanizmu finansowania
drog.
Pan Wojt

wyjasnit doktadnie zasady finansowania przy czym zaznaczyt

,ze dofinansowanie jest wie_ksze a zatem i korzystniejsze jezeli wniosek
obejmuje tqczenie drog.
Radny Jan Stariczyk wyrazit zaniepokojenie ,7parciem" radnych na kas^.
Przypomniat, ze wczesniej nigdy takiego problemu

nie byto. Dalej

przedstawit,

ze

na funkcjonowanie

Rady

zostaty

wydatkowane

naste_pujqce kwoty : w 2009 roku - diety radnych za udziat w sesjach i
posiedzeniach komisji 67,518 zt, ryczatt przewodnicza.cego 15,692 zt,
diety sottysow za udziat w sesjach i naradach -28.280 zt ,zwrot kosztow
podrozy dla sottysow 501,00zt. Wydatki zwi^zane z organizacjq sesji w
tym zakup artykutow biurowych 2.500 z t , zakup ustug do celow obstugi
Rady -2,500 z t , rozne optaty 205,00zt.
W roku 2010 tego typu wydatki stanowity kwot^ ok.80 tys.zt. Maja^c
powyzsze na uwadze radny przyznat, ze min. ponosi on wine^ za to, iz
zgtosit wniosek

by sottysom ptacic za udziat w posiedzeniach sesji.

Sottysi przez nas radnych w poprzedniej zostali wygorowani natomiast
radni pozostali w miejscu .A zatem wniosek radnego jest taki by przyjrzec
si$ wysokosci diet sottysow. Jest to zadanie komisji Statutowej.
Dalej radny wniost uwage. do zamierzeh Komisji Statutowej ,ktora nosi si$
z zamiarem likwidacji Komisji Rolnictwa. To jest posuni^cie bardzo nie
przemyslane. Gmina Rzeczyca od lat jest gmina typowa rolniczq ,naraz
pojawia si$ pomyst by w takiej gminie nie dziatata Komisja Rolnictwa.
Wniost

uwage_

przede

wszystkim

do

Przewodnicza^cego

Komisji

Statutowej, ktory to jest rolnikiem, cztonkiem Izby Rolniczej i ktory to jest
jednoczesnie inicjatorem likwidacji Komisji Rolnictwa.
Dalej

radny

w

wynagrodzenia

oparciu
radnych

o

informacje

i

sottysow

prasowe
sq

w

przedstawit,

gminach

ze

powiatu

tomaszowskiego zroznicowane zarowno pod wzgl^dem ich formy np.
ryczatt jak i co do wysokosci.
Komisja statutowa powinna wypracowac okreslone zasady w tej kwestii,
majqc na uwadze przede wszystkim wysokosc srodkow ,ktore na ten eel
zostaty zabezpieczone w tegorocznym budzecie absolutnie bez prawa ich
zwiejkszania. Nalezy rowniez pozostawic cztery state komisje Rady Gminy.
Przewodniczqcy Rady Gminy Wojciech Szopa

poinformowat, ze

uczestniczyt w kazdym posiedzeniu Komisji Statutowej.

Przedmiotem

posiedzenia komisji byto opracowanie statutu Gminy Rzeczyca ,ktory juz
dawno SJQ zdezaktualizowat( przypomniat, ze zostat uchwalony w 2003
roku).Przedmiotem
wynagrodzeniami

tejze

komisji

radnych.

Skoro

nie

byto

jednak

tylko
kwestie

rozwazanie
te

nad

wzbudzaj$

zainteresowanie radnych Przewodnicz^cy zaproponowat aby radni jasno

okreslili si^ co do formy ich wynagradzania czy to ma bye forma
ryczattowa czy tez nie. Dopiero wowczas znajgc stanowisko wszystkich
radnych w przedmiotowej sprawie be.dzie mogta zawrzec te ustalenia w
statucie gminy. Przewodniczgcy przypomniat, ze projekt statutu zostanie
poddany pod dyskusj^ radnym i nie nalezy twierdzic, ze komisja
statutowa zlikwidowata komisjQ Rolnictwa. Podkreslit, ze rozwazany byt
jedynie taki wariant. Nie mniej jednak to wszyscy radni be_dg mogli SJQ na
ten temat wypowiedziec i podjgc wspolnie decyzje..
> Przewodniczqcy

Komisji

Statutowej

Andrzej

Ke.pa

potwierdzil

wyjasnienie Przewodnicz^cego Rady i podkreslit, ze byty rozwazane rozne
warianty co do liczby komisji statych. To byty tylko propozycje, ktore nie
majg wptywu na ostateczny ksztatt statutu. Przypomniat, ze to wszyscy
radni uchwalajg statut.
> Zdaniem

Przewodniczqcego

Rady Gminy

wprowadzenie

pozwoli na wydanie opinii jak radni sg zainteresowani
poszczegolnych

komisjach. Jednoczesnie zwrocit uwags

ryczattu

pracami w
na fakt,iz

wprowadzenie ryczaltu nie moze miec wptywu na zmiane; wysokosci
zarezerwowanej na te cele kwoty w budzecie gminy.
> Radny Janusz Baran przypomnial, ze wi^kszosc obecnych radnych byto
radnymi poprzedniej kadencji. Wowczas nikt nie protestowat , nikt nie
domagat si$ rowniez zmiany formy wynagrodzenia. Nikt z radnych nie
wypowiadat si$ co do liczby cztonkostwa w komisjach. Zdaniem radnego
rowniez w kadencji obecnej Rady taka dyskusja nie powinna

miec

miejsca. Jego zdaniem dieta radnego powinna bye obnizona do kwoty
np.100 zt, a Przewodnicz^cych Komisji np.120 zl. Obecne kwoty sg zbyt
wysokie . Nikt z radnych nie powinien przychodzic do Rady by zarabiac
pieniqdze lecz po to by pracowac w Radzie dla dobra rozwoju naszej
Gminy. Niedtugo

nasi wyborcy

dokonajg wtasciwej oceny naszych

dzialan.
> Radna

Elzbieta

Przewodniczqcego

Wilkoriska
Rady

zwrocita

ktory

uwag^,

rozpoczgt

od

na

wystgpienie

stwierdzenia

,ze

najwazniejszg sprawg jest opracowanie statutu gminy a skoriczyf na
kwestii zwigzanej z pienie.dzmi. Radnej jest przykro, ze statut ktory zostat
dobrze opracowany, a wymaga tylko niewielkich poprawek z uwagi na
zmiane; niektorych przepisow

byt przedmiotem rozwazari az dwoch

posiedzeh Komisji Statutowej. Radna ma nadziej^ ,ze Komisja przedstawi
co na tych posiedzeniach wypracowata poniewaz jak dotychczas mozna
odniesc wrazenia, ze przedmiotem posiedzeh byty tylko pieniqdze i kto
jest ,a kto nie jest cztonkiem jakiejs komisji. Zaapelowata do radnych aby
odsuneji od siebie osoby ,ktore probujq nimi manipulowac a najwyzszq
pora^ jest przystqpic do porz^dnej pracy. Takie dziatania osmieszaj$ tylko
Rad$ wobec wyborcow. Zdaniem radnej przed Gmina. stojq wazniejsze
zadania do realizacji niz kwestie zwiqzane z wynagrodzeniem radnych. W
poprzedniej kadencji na ten temat nie byto dyskusji obecnie zas temat
ten jest przedmiotem praktycznie wszystkich posiedzeh komisji. Radna
oznajmita, ze ona nie jest w Radzie po to by zarabiac lecz po to by
pracowac. Dodata, ze chciata pracowac w Komisji Rewizyjnej nie dla
pieni^dzy lecz po to by radni wiedzieli co si§ w Gminie dzieje bqdz tez
dziato dotychczas. Zwrocita uwage^ jako Przewodnicz^cej
Oswiaty i Spraw Socjalnych zarzucono jej, ze podczas
posiedzenia

Komisja

Oswiaty

bardzo

krotko

Komisji
ostatniego

pracowala.

Komisja

pracowata 2,5 godziny czyli tyle ile wymagaty tego punkty stanowiqce
przedmiot posiedzenia komisji czyli analiza przetargu na dozywianie
dzieci w naszych szkotach. W efekcie komisja dowiedziaia sie^ ze nie 53
przestrzegane zadne ustalenia wynikajqce z tegoz przetargu. Gdzie do tej
pory

byty osoby odpowiedzialne

za taki stan rzeczy.

Dodatkowo

wnoszone 53 pretensje, ze Komisja Rady Gminy takim tematem si§ w
ogole zajmuje. Radna mocno podkreslita, ze na ten eel jest wydatkowana
ogromna kwota z budzetu gminy i winna ona bye przeznaczona na taki
rodzaj obiadow dla dzieci jaki zostat okreslony w przetargu. GOPS ptac$c
kwot^ 140 tys.zt. za przedlozone rachunki za dozywianie dzieci winien
rowniez przeprowadzic kontrol^ co realizacji umowy okreslajqcej rodzaj i
ilosc positkow. Rowniez nikt nie wie ile w kohcu kosztuje jeden positek.
To na zadaniem gminy jest dozywianie dzieci. Obecnie jest dozywianych z
terenu naszej Gminy 257 dzieci z rodzin ktorych minimalny dochod
socjalny wynosi -361 zt .W ubiegtym roku weszta ustawa ktora okreslata,
ze moze bye przekroczenie do 150% dochodu przez danq rodzin^ jezeli
rodzina jest w sytuacji wymagaja_cej pomocy i wowczas kryterium
dochodowe wynosi ok.521,50 zta wi^c dzieci z takich rodzin mogtyby
skorzystac z positkow w szkole. Niestety dyrektorzy szkot ztozyli tylko w

10

tej sprawie 10 wnioskow przy czym z tej formy pomocy mogtoby
skorzystac znacznie wie.cej bo ok.50 dzieci.
I za prawd^ nikt nie powinien si$ obrazac . To wyborcy nas wybrali i oni
bejda. nas oceniac.
> W dalszej cze^sci zabierajqc gtos radny Jan Stariczyk

przypomniat, ze

dokonat analizy diet radnych i w poprzednim roku srednio jeden radny
otrzymat diety w wysokosci 4.822 zt. Radny zaproponowat aby w tym
roku byt wyptacany ryczatt dla radnych w wysokosci 400,00 zt, a dla
Przewodnicz^cych poszczegolnych komisji 450,00 zt. t^cznie stanowitoby
to kwote. ok.70 tys.zt. Zdaniem radnego ryczatt bytby forma, najbardziej
sprawiedliwa. i nalezy ten temat definitywnie juz zamkn^c i zabrac si$ do
pracy. Nie nalezy mowic , ze radny Stahczyk tylko jest zainteresowany
kasa. poniewaz niejednokrotnie chca^c brae udziat w sesjach czy komisjach
tracit znacznie wie^kszq dniowk^ za prac$ w Warszawie i dojazd na sesje
niz wynosita dieta.
Nalezy tylko okreslic warunki dyscyplinuja.ce radnych by przy ryczatcie
pracowali zarowno w komisjach jak sesjach. Nie uczestniczenie w
pracach tych organow powinno bye rownoznaczne z nie wyptaceniem
ryczattu. I nad form$ dyscyplinujqca. jak i zasadami wyptacania ryczattu
nalez si^ zastanowic i okreslic je w stosownej uchwale.
> Zabierajqc gtos radny Andrzej Gwizdon utozsamit SJQ z wypowiedziq
radnego Jana Stanczyka i Przewodnicz$cego i zaproponowat aby na
dzisiejszej sesji temat ten w koricu zakohczyc i zabrac si^ do pracy.
> Pan Przewodniczqcy Rady Gminy zaproponowat aby przeprowadzic
(nieformalne gtosowanie ) nad forma^
radnych i zapytat kto z radnych

wyptaty wynagrodzenia dla

jest za wprowadzeniem

wyptaty

wynagrodzenia w formie ryczattu miesie_cznego ?
Za wyptata. wynagrodzenia w formie ryczattu miesi^cznego gtosowato 8
radnych. A zatem Przewodnicz^cy uznat ,ze przy 15 radnych obecnych na
sali obrad wie_kszosc z nich opowiedziata sis za ryczattem nie zachodzi
wie.c potrzeba przeprowadzenia dalszego gtosowania. Dodat, ze takowe
stanowisko okresla jasno kierunek dalszych prac dla komisji statutowej.
W dalszym wystgpieniu nawia.zuj$c do wypowiedzi

radnej Elzbiety

Wilkoriskiej Pan Przewodnicz^cy przypomniat, ze podobnie jak inni radni
on rowniez byt zaskoczony, ze komisja Oswiatowa miata posiedzenie i
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jako Przewodniczacy Rady byt o tym nie poinformowany. Przewodniczacy
zwrocit uwage, aby w przysztosci Przewodniczqcy poszczegolnych komisji
zapytali Przewodnicz^cego Rady lub Wojta czy w najblizszym czasie jest
planowana sesja. Nalezy miec na uwadze cze^stotliwosc zwotywania
komisji. Mozna po zakoriczeniu posiedzenia komisji przedsesyjnej zostac
dtuzej i zaja^c sie. sprawami problemowymi danej komisji.
zostana^

zaoszcz^dzone

i

pieniqdze

zaoszcz^dzenie pracownikom

a w

W ten sposob

przypadku

ryczattowym

czasu. Czas pracy komisji wtnien bye

maksymalnie wykorzystany np. 6 godzin a nie jak to miato zdarzenie 2,5
godziny.
Dalej przypomniat, ze w poprzedniej kadencji byt on szeregowym radnym
i byt cztonkiem tylko jednej komisji. Wowczas nikt z tzw. opcji przeciwnej
tak$ sytuacj^ sie. nie zamartwiat.
Nie mniej jednak sprawy te nalezy ostatecznie uregulowac i to co byto zte
starac si^ naprawiac.
> Radny Jan Stahczyk zaproponowat aby zmieniajqc form^ wyptaty
wynagrodzenia

dla

radnych

zastanowic

si^

nad

form^

wyptaty

wynagrodzenia dla sottysow tak by komisja statutowa miata do korica
okreslone kierunki opracowania statutu.
> Radna Teresa Gruda przypomniata , ze zasady jak i wysokosc wyptaty
wynagrodzania zarowno dla radnych jak i sottysow okresla nie statut
gminy lecz odpowiednie uchwaty Rady Gminy. Komisja statutowa moze
tylko opracowac projekt uchwaty.
> Zabierajqc gtos radny Leszek Kosiacki zwrocit uwage. na bezpodstawn^
wypowiedz Przewodnicz^cego w sprawie cze_stotliwosci zwotywania
poszczegolnych komisji. W ocenie radnego

nigdy wczesniej jak i obecnie

Komisje nie zbieraty si$ celem tylko pobrania diet. Zwotanie kazdej
komisji wynikato z okreslonej potrzeby. Ramy czasowe trwania komisji
nie powinny bye wyznacznikiem jej pracy. Bye moze tak jak w dniu
wczorajszym musiato sie; odbyc posiedzenie celem zaopiniowania zmian
w budzecie i komisji nie potrzebne byto szesc godzin na ich omowienie
lecz znacznie mniej.
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> Pan Przewodniczqcy przypomniat, ze w swojej wypowiedzi on tylko
poprosit o informowanie go o posiedzeniach Komisji. Dalej przypomniat
,ze w statucie Gminy jest zapis mowiqcy o tym ,iz Komisja Rewizyjna nie
moze bez zgody Przewodnicz^cego samodzielnie pracowac.
> Radna Elzbieta Wilkohska przypomniata, ze kwestie te byty wyjasniane
podczas szkolenia przez prowadz^cego z RIO -Pana Walczaka.
> Przewodniczqcy odpowiedziat, ze Pan Walczak jest znawcg finansowym
natomiast nalezy zwrocic uwag^ na poj^cia takie jak co to jest Rada co to
jest komisja rewizyjna i co nalezy do jej kompetencji. Komisja rewizyjna
nie moze kontrolowac Rady Gminy czy innego radnego bqdz cztonka
komisji. Komisja Rewizyjna kontroluje tylko czy uchwaty podj^te przez
rad§ sg wykonywane przez Wojta. Komisja rewizyjna nie jest instytucjq
kontrolng dla Przewodnicz^cego ani Przewodnicz^cy nie jest organem,
ktory moze bye kontrolowany przez Rad$. Osobiscie Przewodniczqcemu
bytoby tatwiej aby takowej zaleznosci nie byto.
> Odnosz^c si^ do powyzszej wypowiedzi radna Elzbieta Wilkohska
zwrocita uwag^ ,ze nie moze bye mowy o zadnych utatwieniach. Nalezy
pracowac zgodnie z prawem.
> W tym miejscu radny Jan Stariczyk jako Wiceprzewodniczqcy Rady
poprosit o zakoriczenie dyskusji w zwi^zku z tym, iz Przewodnicz^cy
chciatby zd^zyc wzigc udziat w sesji Rady Powiatu, ktora praktycznie juz
SJQ rozpocz^ta.
> Nastejpnie zabierajqc gtos radna Wiestawa Gierach przypomniata, ze w
poprzedniej kadencji ona byta w dwoch komisjach a Przewodnicz^cy
Rady byt w jednej. Nie mniej jednak z analizy zeznah PIT wynika ,ze
uzyskata diete_ za ubtegty rok w podobnej wysokosci co Przewodniczqcy.
Wynikato to zapewne, ze cze_sto komisje przedsesyjne byty tqczone.
Dalej radna podkreslita, ze komisje Rady Gminy sq nie powotywane tylko
po to by odbywac posiedzenia na ktorych s^ omawiane materiaty
przedsesyjne. Kazda Komisja ma okreslone zadania do realizacji i
powinna je rozwi^zywac w ramach tychze kompetencji. Przeciez praca w
komisjach nie polega tylko na cz^stotliwosci jej posiedzeri ale na
wymiernych efektach jej pracy.

13

> Na koniec gtos zabrat Pan Wojt. Przypomniat ,ze jego intencjs jest nadal
powstanie zespotu ds. infrastruktury . Podczas omawiania konkretnych
tematow byliby zapraszani Sottysi danych sotectw bqdz specjalisci w
zakresie konkretnego zagadnienia. Zakres prac bytby okreslony na
pierwszym posiedzeniu zespotu. Be^dzie on dotyczyc przede wszystkim
drog, kanalizacji lecz rowniez wszystkie inne elementy zwi$zane z
infrastrukturq.

Pan Wojt

zaprasza

wi$c

wszystkich

che_tnych

do

wspotpracy bez ograniczenia liczebnosci tegoz zespotu. Pan Wojt
zaproponowat aby do kohca przysztego tygodnia che^tni zgtaszali si$ do
wspotpracy. Zespotowi temu b^dzie przewodniczyc pracownik urz^du
Gminy,

ktory

jednoczesnie

be^dzie

przygotowywat

odpowiednie

dokumenty.
> Radny Jan Stahczyk przypomniat, ze

praca w tym zespole jest

nieodptatna.
Wi^cej pytari ani wnioskow nie wniesiono.
Ad. 8) Przewodniczqcy Rady Gminy Pan Wojciech Szopa podzie>owat
wszystkim za uczestnictwo w sesji i zamkn^t obrady wypowiadaja^c stowa:
,,Zamykam obrady V sesji nadzwyczajnej
Rady Gminy Rzeczyca. Sesja
zakohczyta si^ o godz. 14 .
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