PROTOKÓŁ Nr XVII/2008
z Sesji Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 17 marca 2008
Ad.1) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczyca rozpoczęła się o godz.
1230 Sesję otworzył
Gwizdoń,

który

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej

powitał

wszystkich

uczestników-

Radnych,

Sołtysów, Kierowników jednostek gminnych oraz praktykantów
odbywających

praktykę

uczniowską

w

Urzędzie

Gminy

w

Rzeczycy. Następnie Przewodniczący oznajmił, iŜ na podstawie
listy obecności naleŜy stwierdzić, iŜ sesja jest prawomocna, zdolna
do podejmowania uchwał. Lista obecności radnych stanowi
załącznik Nr 1 do protokołu. Załącznikiem jest takŜe lista
obecności sołtysów – załącznik Nr 2 oraz lista obecności
kierowników jednostek gminnych i referatów Urzędu Gminy –
załącznik Nr 3 do protokołu. Następnie dokonano wyboru
Sekretarza Sesji. Zgodnie z przyjętą zasadą, iŜ funkcję Sekretarza
Sesji

pełnią

kolejno

z

listy

radni,

na

Sekretarza

Sesji

Przewodniczący zaproponował radną Wiesławę Gierach. Pani
radna nie wyraziła zgody i poprosiła o zwolnienie jej z pełnienia
funkcji Sekretarza na obecnej sesji. Następnie Pan Przewodniczący
zaproponował na Sekretarza Sesji kolejną osobę z listy – Pana
radnego

Andrzeja Kępę. Radny wyraził zgodę, a Rada

kandydaturę tę przyjęła jednogłośnie.
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Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad sesji, który
brzmiał następująco :
1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, wybór sekretarza Sesji,
przedstawienie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 24 stycznia
2008 r.
3) Podziękowanie za wieloletnią pracę Pani Teresie Gruda – Zastępcy
Kierownika USC i Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Samorządowego
Urzędu Gminy w Rzeczycy.
4) Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5) Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Rzeczyca i realizacji zadań za
2007 rok:
a) sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy z
wykonania planu finansowego instytucji kultury,
b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budŜetu Gminy Rzeczyca za 2007 rok,
c) informacja nt. realizacji uchwał Rady Gminy Rzeczyca podjętych w
2007 r.
6) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o
sprawozdaniu Wójta Gminy Rzeczyca z wykonania budŜetu roku 2007
oraz opinii Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy
Rzeczyca z wykonania budŜetu za 2007 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Rzeczyca.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu na rok 2008.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Rzeczyca.
10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii dla Gminy Rzeczyca na 2008 rok oraz zatwierdzenia planu
finansowego wydatków.
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11) Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Rzeczyca, a
Gminą Czerniewice i Powiatem Tomaszowskim dotyczącego wspólnej
konstrukcji wniosku o pozyskanie środków unijnych na realizację
zadania pn.” Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego Gminę
Rzeczyca i Gminę Czerniewice wraz z częściową budową kanalizacji i
wymianą sieci wodociągowej”.
12) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzeczyca na lata
2008 -2012.
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyposaŜenia w majątek gminne jednostki
organizacyjne.
14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika USC w
Rzeczycy.
15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Rzeczyca.
16) Podjęcie uchwały w sprawie regulacji wynagrodzenia
Rzeczyca.

Wójta Gminy

17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz określenia
zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla przewodniczących Rad
Sołeckich w Gminie Rzeczyca.
18) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzeczycy.
19) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości.
20) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących
własność Gminy Rzeczyca.
21) Wolne wnioski i zapytania.

Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi ,bądź wnioski do
przedstawionego porządku.
Do porządku obrad Pan radny Piotr Pietrzak zgłosił wniosek
formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt.17 dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu

4

kosztów podróŜy słuŜbowych dla przewodniczących Rad Sołeckich w
Gminie Rzeczyca. Wniosek ten został wypracowany na posiedzeniu Komisji
Oświaty i Spraw Socjalnych.

Zabierając głos Pan radny Kazimierz Samiec zwrócił się do
Przewodniczącego o utrzymanie w porządku obrad pkt.17 .Swoje
stanowisko uzasadnił tym, iŜ na ostatniej sesji Pan Przewodniczący
odczytał wniosek sołtysów w sprawie określenia wysokości diet

i

zobowiązał się do przedstawienia projektu uchwały na najbliŜszej
sesji.
Następnie Pani radna ElŜbieta Wilkońska wystąpiła z wnioskiem o
nie przedstawianie sprawozdania za 2007r przez poszczególnych
kierowników jednostek, poniewaŜ ze sprawozdaniami Radni dość
obszernie zostali zapoznani na posiedzeniach komisji.
Zabierając głos Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe z przyczyn prawnych
sprawozdanie powinno być Radzie przedłoŜone na sesji, a
szczególnie sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
Po wyjaśnieniu tej kwestii przez Pana Wójta, Pani Radna ElŜbieta
Wilkońska swój wniosek wycofała.
Pan Wójt złoŜył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt.3
dotyczącego podziękowania za wieloletnią pracę Pani Teresie Gruda –
Zastępcy Kierownika USC

i Kierownikowi Referatu Organizacyjno-

Samorządowego Urzędu Gminy w Rzeczycy. Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe został
poinformowany przez Panią Teresę Gruda, iŜ nie moŜe wziąć udziału w
dzisiejszej sesji

z

przyczyn osobistych. Pani Teresa

uczestnikiem najbliŜszej sesji.

Gruda

będzie
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Następnie

Pan

Przewodniczący

zarządził

głosowanie

nad

wnioskiem formalnym złoŜonym przez Przewodniczącego Komisji
Oświaty i Spraw Socjalnych- radnego Piotra Pietrzaka w sprawie
zdjęcia z porządku obrad pkt.17. dotyczącego projektu uchwały
w sprawie

ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu

kosztów podróŜy słuŜbowych dla przewodniczących Rad Sołeckich w
Gminie Rzeczyca.

Za zdjęciem tego punktu z porządku obrad głosowało 6 radnych.
Przeciwnych temu wnioskowi było 8 radnych . 1 głos był
wstrzymujący się .
W dalszej części obrad sesji Przewodniczący zarządził głosowanie
nad wnioskiem złoŜonym przez Pana Wójta w sprawie zdjęcia z
porządku obrad pkt.3.

Za zdjęciem tego punktu głosowało 15

radnych.
Wobec tego porządek obrad przedstawił się następująco:
1)Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, wybór sekretarza Sesji,
przedstawienie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 24 stycznia
2008 r.
3) Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
4) Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Rzeczyca i realizacji zadań za
2007 rok:
a) sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy z
wykonania planu finansowego instytucji kultury,
b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budŜetu Gminy Rzeczyca za 2007 rok,
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c) informacja nt. realizacji uchwał Rady Gminy Rzeczyca podjętych w
2007 r.
5) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o
sprawozdaniu Wójta Gminy Rzeczyca z wykonania budŜetu roku 2007
oraz opinii Komisji Rewizyjnej udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy
Rzeczyca z wykonania budŜetu za 2007 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Rzeczyca.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu na rok 2008.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Rzeczyca.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii dla Gminy Rzeczyca na 2008 rok oraz zatwierdzenia planu
finansowego wydatków.
10) Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Rzeczyca, a
Gminą Czerniewice i Powiatem Tomaszowskim dotyczącego wspólnej
konstrukcji wniosku o pozyskanie środków unijnych na realizację
zadania pn.” Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego Gminę
Rzeczyca i Gminę Czerniewice wraz z częściową budową kanalizacji i
wymianą sieci wodociągowej”.
11) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzeczyca na lata
2008 -2012.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyposaŜenia w majątek gminne jednostki
organizacyjne.
13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika USC w
Rzeczycy.
14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Rzeczyca.
15) Podjęcie uchwały w sprawie regulacji wynagrodzenia
Rzeczyca.

Wójta Gminy
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16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz określenia
zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla przewodniczących Rad
Sołeckich w Gminie Rzeczyca.
17) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzeczycy.
18) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości.
19) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących
własność Gminy Rzeczyca.
20) Wolne wnioski i zapytania.
Ad.2) W drugim punkcie obrad miało miejsce przyjęcie protokołu

z XVI sesji z dnia 24 stycznia 2008r.
Do protokołu nie zostały zgłoszone Ŝadne uwagi, wobec
powyŜszego przedstawiony radnym protokół został przyjęty.

Ad.3) W kolejnym punkcie Sesji Wójt Gminy przedstawił
informację o pracy między sesjami. Informacja stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Informację poszerzył o wykaz zawartych umów na odbiór
odpadów komunalnych w poszczególnych wsiach. Na ogólną
liczbę nieruchomości w gminie tj. 1343 umowę zawarło 692 osób +
31 podmiotów gospodarczych co stanowi 52% .Pan Wójt
poinformował, iŜ w najbliŜszym czasie odbędzie się narada z
Sołtysami w sprawie zobowiązania mieszkańców do podpisania
umów.
Wykaz stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Jednocześnie Wójt zaznaczył, iŜ wszyscy sołtysi podpisali umowy
na odbiór odpadów, natomiast nie wszyscy radni podpisali
umowy. Pan Wójt uwaŜa, Ŝe jest to dyshonorem wobec innych.
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Skoro się podejmuje stosowną uchwałę to naleŜy się równieŜ do
niej stosować.
W tym momencie radny Stanisław Stępniak poinformował, Ŝe on
umowy nie podpisywał natomiast umowę podpisał jego syn, który
jest właścicielem gospodarstwa. Pan Wójt wyjaśnił, iŜ uwaga ta nie
dotyczyła radnego.
Wykaz radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
W nawiązaniu do powyŜszego tematu Pani radna ElŜbieta
Wilkońska poinformowała, iŜ była przeciwna podejmowaniu
uchwały, nadal nie są znane jej dobrze zasady odbioru odpadów i
na dzień dzisiejszy umowy nie podpisała, co nie oznacza, Ŝe jej nie
podpisze. Pan Wójt zwrócił się z prośbą o przekazywanie wszystkich
uwag bądź jakichkolwiek wątpliwości na temat świadczonych
usług przez firmy bezpośrednio do niego lub do Referatu
Rolnictwa ,Rozwoju i Zamówień Publicznych.
Zabierając głos w dyskusji Pan radny Kazimierz Bors poinformował,
iŜ rozmawiając z mieszkańcami musiał wysłuchać wiele gorzkich
słów pod adresem firm. Mieszkańcy umowy podpisali ,a firma
przede wszystkim JUKO nie dostarczył do tej pory pojemników na
odpady. Fakt ten dotyczył Pana Starucha i Pana Wrzoska.
Pan Wójt udzielił wyjaśnił, iŜ z chwilą opróŜniania pojemników tj. w
dniu dzisiejszym kaŜdy kto podpisał umowę powinien otrzymać
równieŜ worki na segregację odpadów. Pan Wójt podkreślił
równieŜ ,ze odbiór odpadów moŜe odbywać się w dwóch
terminach poniewaŜ jeden samochód nie moŜe odbierać śmieci z
pojemników równocześnie z workami segregowanych odpadów.
JeŜeli worków nie będzie Pan Wójt osobiście będzie rozmawiał z
dyrektorami firm. Prosił równieŜ o odnotowanie tych uwag Panią
Kierownik Stanisławę Kosiacką.
W dalszym wystąpieniu nawiązując do informacji w sprawie
wysłania do rolników druków bezadresowych dotyczących
raportu z kontroli upraw zgłoszonych do dopłat obszarowych za
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2007 rok, Pan Wójt zaznaczył, iŜ miał z tego tytułu uwagę od
Agencji ,Ŝe pozwolił sobie na tego typu informowanie rolników.
Jednak Wójt zbytnio się tym faktem nie przejmuje.
Ponadto Pan Wójt poinformował, Ŝe w bieŜącym roku zmieniła się
formuła wypełniania wniosków o przyznanie płatności
obszarowych w związku z tym będą przeprowadzone szkolenia dla
rolników i Ŝyczeniem Wójta jest, aby jak największa ilość rolników z
takiego szkolenia skorzystała. Pan Wójt zaznaczył, Ŝe pracownicy
Urzędu Gminy ,ani jednostek pomocniczych takich wniosków nie
będą wypełniać, poniewaŜ pełną odpowiedzialność za
prawidłowość wypełnienia wniosku ponosi rolnik. Jedynie na mocy
porozumienia zawartego z Wojewodą pracownicy ODR będą
mogli za odpowiednią opłatą takie wnioski wypełniać.
Przedkładając informację z zakresu działalności kulturalnej , Wójt
poinformował , Ŝe w dniu 02 lutego odbyło się podsumowanie
Roku Kultury 2007, które zbiegło się z dniem ogłoszenia konkursu
Najlepszego Wójta Roku, w związku z tym Wójt z grupą radnych
był w Nałęczowie. W tym miejscu Wójt podziękował wszystkim
sołtysom i radnym oraz mieszkańcom, którzy oddawali głosy w
konkursie na Najlepszego Wójta Roku.
Pan Wójt przekazał nagrody ksiąŜkowe oraz albumy i dyplomy,
które otrzymał w Nałęczowie oraz wydanie albumowe od OSP
„125 LAT STRAśAKA” na ręce Dyrektora GOK oraz Pani GraŜynie
Kamińskiej.
W dalszej dyskusji głos zabrał Sołtys Pan Adam Jankowski, który
zgłaszał uwagi na działania ARiMR w Tomaszowie Maz. prosząc ł
Wójta o podjęcie działań w tym zakresie.
Odpowiadając na powyŜsze Pan Wójt poinformował, Ŝe jako Wójt
Gminy moŜe
tylko poruszać się w granicach prawa, a wszelki uwagi naleŜy
kierować do agencji na piśmie.
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Pan radny Piotr Pietrak zwrócił się do Pana Przewodniczącego
Rady, Ŝe jako Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
składał wniosek ,aby na tej sesji uczestniczyli przedstawiciele
Agencji.
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na najbliŜszą sesję takie
zaproszenie zostanie do ARiMR w Tomaszowie Maz. wystosowane.
Pan radny Jan Stańczyk odnosząc się do podziękowań radnym
złoŜonym przez Wójta zauwaŜył, iŜ Pan Wójt dziękował tylko tym
radnym, którzy byli z Panem Wójtem w Nałęczowie. Pan Wójt
odpowiedział, Ŝe jego podziękowania były skierowane do
wszystkich radnych.
Będąc przy głosie Pan Wójt poinformował, Ŝe w kaŜdy
poniedziałek, a zatem i w w dniu dzisiejszym o godz.17 w GOK
odbywają się próby orkiestry dętej. Obecnie jest godz.1330 i Pan
Wójt ma obawy czy do godz.17-tej zakończy się sesja z uwagi na
to, Ŝe omawiany jest dopiero pkt.3 z porządku obrad. W związku z
powyŜszym zwraca się do Pana Przewodniczącego z prośbą ,aby
obrady zostały przeniesione do siedziby PSP w Rzeczycy o ile
oczywiście nie zakończą się przed godz.17. Na powyŜszym
zakończone zostały obrady nad w/w punktem sesji.
Ad.4) Następny punkt sesji dotyczył sprawozdania z wykonania
budŜetu Gminy Rzeczyca i realizacji zadań za 2007r.
W pierwszej kolejności Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Rzeczycy Pan Antoni Socha przedstawił sprawozdanie GOK z
wykonania planu finansowego instytucji kultury. Sprawozdanie
stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Następnie dyrektor przedłoŜył sprawozdanie merytoryczne z
realizacji zamierzeń kulturalnych przez Gminny Ośrodek kultury w
Rzeczycy w 2007 roku.
Do przedstawionego przez Dyrektora sprawozdania głos zabrał
Pan radny Wojciech Tracz. Radny poinformował, iŜ pierwszym
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narodzonym obywatelem w naszej
dziecko zamieszkałe w Grotowicach.

gminie w roku 2008 był

Pan Dyrektor stwierdził, Ŝe informację jaką otrzymał z USC była
taka, Ŝe pierwszymi obywatelami (bliźnięta) były dzieci Państwa
Błąkała z Rzeczycy oraz dziecko Państwa Orzechowskich z
Bartoszówki.
Nawiązując do konkursu „Pisanek wielkanocnych” radna Pani
ElŜbieta Wilkońska zwróciła uwagę, Ŝe nadal są lekcewaŜone
prośby radnych. Pani radna w zeszłym roku zgłaszała uwagę w
kwestii przynoszenia przez uczestników konkursu potrzebnych
materiałów tj.jajek, farbki itp. Zdaniem radnej instytucję kultury,
które ma tak duŜe osiągnięcia jak to zostało przedstawione w
sprawozdaniu powinno być stać na zabezpieczenie w
nieodzowne materiały uczestników konkursu.
Pan Dyrektor przeprosił, za nie dokonanie zmiany w ogłoszeniu i
poinformował, Ŝe w tym roku GOK dysponuje wszystkimi
niezbędnymi materiałami do tego konkursu.
Drugą kwestia jaką poruszyła Pani radna ElŜbieta Wilkońska, to
sprawa udziału radnych w podsumowaniu Roku Kultury 2007 które
miało miejsce w dniu 02 lutego br. Wprawdzie większość radnych
pojechała w tym dniu do Nałęczowa ,a nieliczni tj. ci niechciani
radni w Nałęczowie, byli na imprezie podsumowującej gminne
wydarzenia kulturalne. Obecnymi na imprezie była radna, radny
Jan Stańczyk, radny Janusz Baran, radny Wojciech Tracz. Zdaniem
radnej to przecieŜ Rada Gminy podejmuje uchwały w kwestiach
dotacji budŜetowych na Gminny Ośrodek Kultury. Natomiast
dobrze, Ŝe był Pan Bogdan Kącki, który reprezentował Powiat i
wręczał wyróŜnienia i poduchy. Zwracając się do Pana Dyrektora,
radna zaznaczyła, Ŝe nie chodzi jej oto ,aby to radna stała na
podium, gdyŜ radna nazywa się Wilkońska i nigdy na podium nie
stoi. Zdaniem radnej nie było to najlepiej odebrane przez samych
mieszkańców, którzy byli na tej imprezie. Zdanie uczestników było
takie, Ŝe skoro radni gminy byli obecni to oni powinni promować
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gminę , a nie powiat. Pani radna zaznaczyła, Ŝe ta uwaga jest jej
uwagą osobistą ,poniewaŜ nie rozmawiała z pozostałymi radnymi
którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. W tym miejscu Pani radna
zwróciła uwagę Wójtowi, Ŝe nie moŜna się z tego uśmiechać.
Odpowiadając na powyŜsze Pan Dyrektor wyjaśnił, iŜ za ten
nietakt przeprosił Panią radną Wilkońską podczas trwania imprezy
sądząc, Ŝe na tyle był przekonywujący, Ŝe to wytłumaczenie
znalazło zrozumienie. Okazuje się jednak ,Ŝe nie. Dalej Dyrektor
wyjaśnił, iŜ w momencie rozpoczynania imprezy,( której
rozpoczęcie opóźniał o ile to było moŜliwe ) na Sali obecna była
tylko radna Pani ElŜbieta Wilkońska. Natomiast pozostali Szanowni
Radni pojawili się w trakcie trwania imprezy. PoniewaŜ praktycznie
był sam odpowiedzialny za organizację imprezy, prosił o
wybaczenie, Ŝe nie zauwaŜył na pełnej Sali - osób
reprezentujących Radę Gminy. Pan Dyrektor przeprosił jeszcze raz
wszystkich radnych, którzy zostali pominięci i nie zostali zaszczyceni
obecnością przy wręczaniu nagród. Do sprawozdania
przedłoŜonego przez dyrektora GOK radni nie zgłosili więcej pytań
i uwag.
Wobec powyŜszego w dalszej części obrad w niniejszym punkcie
głos zabrał
Wójt Gminy, który przedstawił sprawozdanie z
wykonania budŜetu Gminy za rok 2007.Informację na ten temat
przedstawił w postaci wykresów i diagramów, które znajdują się w
załączeniu do protokołu- jako załącznik Nr 8
Zaprezentowane zostały następujące informacje :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dochody ogółem : plan i wykonanie
Realizacja planu dochodów i wydatków
Dochody i wydatki na jednego mieszkańca gminy
Dochody z budŜetu państwa
Subwencja ogólna
Dotacje
Dochody własne
Podatki i opłaty lokalne
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9) Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych, ulg i decyzji
10) Wydatki budŜetu Gminy ;plan i wykonanie
11)Struktura
zrealizowanych
poszczególnych działach

wydatków

bieŜących

w

12) Rozliczenie wydatków z dotacji celowych przekazanych z
budŜetu państwa
13) Wydatki majątkowe
14) Zaciągnięte kredyty i poŜyczki
15) Spłata kredytów i poŜyczek
16) Stan zadłuŜenia gminy
17) NaleŜności na dzień 31.12.2007r
18) Wynagrodzenia i uposaŜenia w przeliczeniu na jednego
pracownika
19) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
20) Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych
21) Realizacja przychodów samorządowej instytucji kultury
22) Realizacja kosztów samorządowej instytucji kultury
Podsumowując Pan Wójt podziękował wszystkim pracownikom,
radnym oraz sołtysom za wkład pracy w realizację budŜetu
roku2007. W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrał najpierw
radny Pan Jan Stańczyk. Radny zauwaŜył, Ŝe celem likwidacji
szkoły w Bobrowcu były względy finansowe. Do tej pory Gmina nie
dopłacała do oświaty, wystarczały środki subwencji, a jeŜeli
dopłacała to środki były przeznaczane na inwestycje. W tym roku
nie były prowadzone inwestycje w oświacie , a gmina do oświaty
musi dopłacić 353 tys.zł. Pan radny prosił o wskazanie
oszczędności i wyjaśnienie tej kwestii.
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Pan Wójt ustosunkowując się do wypowiedzi radnego oznajmił, Ŝe
poszukiwanie oszczędności jest przychodem gminy. Jest to
uzasadnione ekonomicznie. JednakŜe w wynagrodzeniach
nauczycieli oszczędności nie znajdziemy, gdyŜ jest to uregulowane
przez Ministra Oświaty. Za dowóz uczniów ,zakup pomocy itd.
Gmina płaci.
Pan Wójt zobowiązał się do przedłoŜenia na najbliŜszej sesji analizy
dotyczącej wydatków na oświatę gdyby nie było likwidacji
placówki w Bobrowcu. Zdaniem Wójta w takiej sytuacji Gmina
musiałaby przeznaczyć na oświatę kwotę nie 353 tys.zł, a około
550 tys.zł .
Znaczną część środków pochłania indywidualne nauczanie,
oddział przedszkolny oraz zastępstwa nauczycieli.
DuŜym obciąŜeniem jest równieŜ hala sportowa. JednakŜe z tytułu
ogrzewania
hala jest najbardziej ekonomicznym obiektem.
W tym miejscu Pani radna ElŜbieta Wilkońska zgłosiła uwagę, iŜ
być moŜe hala jest ekonomicznym obiektem bo jest w niej zimno.
Pan Wójt odnosząc się do powyŜszej uwagi radnej podkreślił, Ŝe
hala sportowa nie jest łaźnią ,a temperatura w hali waha się w
granicach 16-18oC.
Natomiast w pomieszczeniach pomocniczych musi być
temperatura od 18-21oC. I temperatury w takich parametrach są
utrzymywane.
Pan Radny Wojciech Szopa poinformował, Ŝe miał miejsce fakt ,Ŝe
zajęcia gimnastyczne nie odbywały się na hali z powodu zimna.
Odpowiadając na powyŜsze Wójt podkreślił, Ŝe miał miejsce taki
incydent z powodu awarii urządzeń. Na przyszłą zimę zostaną
zabezpieczone wloty powietrzne do poszczególnych stacji i więcej
takich zdarzeń nie będzie.
W dalszej części kontynuowany był temat przyjęcia sprawozdania
z wykonania budŜetu. Wstępnie Przewodniczący zaproponował
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania. W tym
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miejscu Pan radny Jan Stańczyk zwrócił uwagę,, Ŝe w chwili
obecnej powinna być przedstawiona informacja nt. realizacji
uchwał, a dopiero później podejmowana uchwała.
Wniosek radnego został poparty podobną opinią przez radnych :
Panią ElŜbietę
Wilkońską i Pana Wojciecha Szopa.
Zabierając głos w powyŜszej sprawie Pani Sekretarz wyjaśniła, Ŝe
realizacja uchwał ma charakter informacyjny i nie musi ona być
przedkładana podobnie jak informacja z działalności Wójta Gminy
między sesjami. Stosownie do podejmowanych uchwał znajdują
się w nich zapisy czy uchwała wymaga złoŜenia sprawozdania z jej
wykonania. Pani Sekretarz poinformowała, Ŝe radni głosują nad
przyjęciem sprawozdania, a nie nad przyjęciem takowych
informacji.
Zabierając głos w temacie przyjęcia sprawozdania Pani radna
ElŜbieta Wilkońska uwaŜa ,iŜ informacja na temat realizacji uchwał
wiąŜe się ściśle z wykonaniem budŜetu za 2007 rok , gdzie
uchwały
nie
zostały
zrealizowane
min.:
- nie został zakupiony autobus do dowozu dzieci a tym samym nie
zostało zagwarantowane bezpieczeństwo tych dzieci,
- nie został zrealizowany projekt kanalizacji ,nie został zrealizowany
plan z 2004r o gospodarce ściekami i odpadami na terenie gminy
.
Odnosząc się do powyŜszego Pan Wójt stwierdził, Ŝe jego
nadrzędnym celem jest pozyskanie środków na zakup „ nimbusa”.
Praktycznie od roku 2000 składane są wnioski w tej sprawie. W roku
bieŜącym Wójt ponownie wystąpił z wnioskiem do Wojewody i do
Kuratora Oświaty.
Na razie autokary posiadają stosowne przeglądy techniczne ,które
zezwalają na dowoŜenie dzieci do szkół.
Podobna sytuacja ma miejsce w gospodarce ściekowej . To nie
jest zła wola Wójta, Ŝe nic w tej sprawie się nie dzieje. Są plany lecz
brak jest środków. Więcej gminy zadłuŜyć się nie da. NaleŜy
wskazać miejsca dochodu.
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Na koniec swojego wystąpienia Pan Wójt prosił radnych o
przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Rzeczyca za
2007 rok.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Rzeczyca za 2007 rok,
a następnie zarządził głosowanie. Uchwała Nr XVII/120/08 została
podjęta 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się „
(radna Wiesława Gierach była nieobecna)
Uchwała stanowi
załącznik Nr 8 do protokołu.
W dalszej części obrad w niniejszym punkcie Wójt przedstawił
informację nt. realizacji uchwał . Stwierdził, Ŝe w roku 2007 Rada
Gminy podjęła 87 uchwał na 11 sesjach , czyli co miesiąc było
jedno posiedzenie. Uchwały dotyczyły :
•
•
•
•
•
•
•
•

gospodarki nieruchomościami
organizacyjnych
finansowych
majątkowe
oświatowych
planów i programów
ochrony środowiska
pozostałe

3
27
37
4
6
5
4
1

W większości podejmowane uchwały były przedkładane przez Wójta
Gminy, który równieŜ zajmował się ich realizacją, jako organ wykonawczy
gminy.W myśl art. 90 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie uchwały
były

przekazywane

Wojewodzie

Łódzkiemu,

który

sprawuje

nadzór

prawny, natomiast uchwały dotyczące spraw finansowych były kierowane
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Wymienione instytucje
badały zgodność podejmowanych uchwał z obowiązującym prawem.
W stosunku do Ŝadnej uchwały z 2006 roku nie wszczęte zostało formalnie
postępowanie o stwierdzenie niewaŜności całej czy w części uchwały, a
dokonywane zmiany były uchwalone w ramach autokontroli. Wszystkie
uchwały kaŜdorazowo po sesji były wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy i kaŜdy mieszkaniec mógł poznać ich treść. Ponadto w Urzędzie
prowadzony jest zbiór uchwał dostępny dla kaŜdego, jak równieŜ są
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publikowane uchwały na stronie
Publicznej.

Uchwały

zawierające

internetowej – w Biuletynie Informacji
przepisy

prawa

miejscowego

były

publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Pytań w tym temacie nie zgłoszono. Informacja szczegółowa
stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Ad.5) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
o sprawozdaniu Wójta Gminy Rzeczyca z wykonania budŜetu roku 2007
oraz opinii Komisji Rewizyjnej udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy
Rzeczyca z wykonania budŜetu za 2007 rok było następnym tematem
Sesji.
W pierwszej kolejności Przewodniczący zapoznał Radę Gminy z treścią
opinii RIO o sprawozdaniu Wójta Gminy. Dokument ten stanowi załącznik
Nr 10 do protokołu.
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały RIO w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzeczyca o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Rzeczyca za wykonanie budŜetu roku 2007.
W następnej kolejności głos zabrał w tym punkcie Pan Kazimierz Samiec –
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Poinformował, Ŝe komisja dokonała
rocznej analizy budŜetu na posiedzeniach w dniach: 28 i 29 lutego i04
marca. Z czynności tych został sporządzony protokół oraz podjęta uchwała
Komisji Rewizyjnej opiniująca pozytywnie wykonanie budŜetu 2007r.
Uchwała RIO oraz Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik Nr 11 do
protokołu.
Ad.6) Dalszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzeczyca.
W punkcie tym zabierając głos Pan radny Jan Stańczyk oznajmił, iŜ
będzie przeciwny udzieleniu absolutorium Wójtowi. Pan radny ma
wątpliwości co do prowadzenia rzetelnej i gospodarnej polityki przez
Wójta. Przede wszystkim radny ma na uwadze plan zagospodarowania
przestrzennego gminy, na opracowanie którego zostały wydatkowane
znaczne środki z budŜetu gminy w wysokości ok.700 tys.zł a w
konsekwencji plan został uniewaŜniony i gmina nie posiada planu.
Aktualnie gmina ponosi konsekwencje w postaci przeznaczania środków
na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
Druga kwestią jaką podniósł Pan radny dotyczyła sprawy zatrudnienia
Pana Radosława Jaworskiego oraz Pani Marii Ejsak. Ponadto radny
podniósł sprawę toczącego się postępowania sądowego pomiędzy Panem
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Włodarczykiem, a Gminą. Zdaniem radnego nie wszystko jest prowadzone
w sposób rzetelny,a sprawozdanie zostało opatrzone cytatem Jana PawłaII
Zabierając głos w dyskusji Pan Wójt w sposób obszerny wyjaśnił po kolei
wszystkie etapy związane z opracowaniem planu zagospodarowania
przestrzennego gminy. Do opracowania planu przystąpiono w 2001 roku
pod działaniem ustawy o planowaniu przestrzennym z 1994 rok. W trakcie
trwania całego procesu w 2003 roku nastąpiła zmiana ustawy o
planowaniu, która wprowadziła bardzo wiele istotnych zmian w tym
zakresie. W związku z powyŜszym mając na uwadze bardzo zaostrzone
przepisy tejŜe ustawy oraz parametry jakie zostały zawarte w tym planie
Wójt poniekąd czuje się szczęśliwy, Ŝe tego planu nie ma. W oparciu o
dotychczasowe zapisy w planie, nie kaŜdy mógłby realizować inwestycje
na swoim gruncie. Inwestorzy mieliby prawo jak i obowiązek składania
wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia działek w pzpg.,a Rada Gminy
ma prawo i obowiązek takie wnioski rozpatrzyć. Koszty z tym związane
ponieść musiałaby gmina.
Pan radny Jan Stańczyk zabierając ponownie głos, stwierdził, Ŝe
wprowadzenie do planu działek tzw. rezydencjonalnych było powodem
jego uchylenia. Zdaniem radnego naleŜy takie rzeczy nazywać po imieniu.
Pan Wójt poinformował, Ŝe to nie wprowadzenie do planu działek
rezydencjonalnych było powodem jego uchylenia.
W trakcie opracowywania planu Gmina otrzymała w formie darowizny 12
ha ziemi. Ten działki zostały wprowadzone do planu jako działki
rezydencjonalne –celem ich sprzedaŜy i pozyskania z tego tytułu środków
na budowę hali sportowej. Pan Wójt przyznał, iŜ faktycznie zostały one
wprowadzone do planu po etapie uzgodnień. Część zapisów dot.zmiany
przeznaczenia tychŜe działek Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi uwzględnił,
a część nie. Pan Wójt kilkakrotnie był w tej sprawie w ŁUW i uzgadniał z
pracownikami wydziału prawnego te kwestie.
Być moŜe udałoby się pomyślnie zakończyć tę sprawę, jednakŜe w
międzyczasie zmieniła się osoba prowadząca analizę tego planu, która nie
znała zagadnienia od początku i zaczęła to wszystko od nowa odkręcać.
W związku z tym zaczęto analizować nie tylko nasz plan, ale i inne i w ten
sposób wiele gmin „ padło na kolana’’. Przyczyniła się do tego równieŜ
zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym.
Gdyby nie ten fakt, a realizacja planu odbywałaby się w oparciu o ustawę
z 1994 roku to byłoby wszystko w porządku.
Zdaniem Wójta wszyscy pracownicy w ten plan włoŜyli duŜo wysiłku i nikt
nie ma uwag do praw merytorycznych. Były jednak uwagi do jego
aspektów prawnych.
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Zwracając się do Pana Wójta, Pan radny Jan Stańczyk prosił o
posiadanie więcej zaufania do radnych, a wtedy rada będzie miała więcej
zaufania do Wójta. Zdaniem radnego, Radni zawsze stają przed faktem
dokonanym jak w przypadku tych działek rezydencjonalnych zawsze coś
się robi pod kogoś. Według Pana radnego, jeŜeli się popełniło błąd to się
naleŜy do tego przyznać a nie zawsze w kogoś uderzać innego.
Zabierając głos Pan Wójt zapytał Pana radnego, Ŝe skoro radny mówi o
zaufaniu to jak Wójt moŜe zaufać radnemu, który mówi Ŝe pzpg.
kosztował 700 tys.zł, a faktycznie kosztował ok.70 tys.zł.
Pan Wójt odczytał informację przygotowaną przez
Panią Kierownik
Kosiacką Stanisławę z której wynikało, iŜ łącznie na opracowanie planu
wydano 62.220,tys.zł.
W dyskusji głos zabrała Pani radna ElŜbieta Wilkońska, która
poinformowała, ze w protokołach z poprzednich sesji Rady Gminy jest
podana kwota 156 tys.zł.
Kontynuując dalszą dyskusję Pan Wójt prosił radnego Jana Stańczyka o
to aby mówiąc o zaufaniu radny podał choćby jeden przykład aby
kiedykolwiek Wójt Gminy w jakimkolwiek czasie wskazywał sprzedaŜ
działki pod jakiegoś kupca.
Pan radny Jan Stańczyk poinformował, iŜ Rada będzie taką uchwałę za
chwilę rozpatrywać. Projekt tejŜe uchwały był przedmiotem ostatniej sesji
i ponownie trafia na komisję i pod dzisiejsze obrady.
Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe jeŜeli o tej uchwałę o której radny mówi i jest na
zasadzie domniemania ,to będzie ona rozpatrywana w pkt.19 porządku
obrad i wtedy będziemy rozmawiać na ten temat.
Mając na uwadze działki rezydencjonalne Wójt ponownie poprosił, aby
radny wskazał z imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, tych
którym Wójt wskazywałby zakup tych działek.
Wójt prosił o nie oczernianie jego osoby, bo jak moŜna budować w ten
sposób wzajemne zaufanie.
Zdaniem radnego Jana Stańczyka, grunty w Łęgu nie słusznie były
zabrane ludziom poniewaŜ grunty o pow.12 ha były uŜytkowane przez
rolnika.
Wójt stwierdził, Ŝe słuchając tych wypowiedzi ręce opadają ze względu na
brak zrozumienia. Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe w normalnych warunkach grunty
te powinno mieć Starostwo w Tomaszowie i to oni powinni je sprzedać, a
gmina czyli mieszkańcy
nie mieliby z tego tytułu ani grosza.Wójt
podkreślił, Ŝe to on wystąpił z wnioskiem do Starosty (Pana
Gołaszewskiego) o przekazanie tych gruntów na rzecz gminy Rzeczyca.
Gdyby Starosta nie wyraził zgody to prawnie grunty te byłyby własnością
Starosty.
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W dalszej dyskusji głos zabrał Pan radny Kazimierz Samiec, który
poinformował, Ŝe sprawa związana z kosztami opracowania planu była
poruszana prze radnego Stańczyka na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
która opiniowała budŜet za rok 2007.
Z uwagi na to, Ŝe środki na opracowanie planu były wydatkowane w
okresie kilkuletnim ustalono, Ŝe komisja przeprowadzi analizę ich
wysokości oraz wydatkowania na odrębnym posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej. I z takim stanowiskiem radny Jan Stańczyk się zgodził.
Na powyŜszym zakończono analizę niniejszego tematu.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził
przeprowadzenie głosowania. Uchwała Nr XVII/121/08 w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzeczyca została podjęta
większością głosów tj. 11 głosów „za” i 3 głosy „wstrzymujące się”.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych (radna Wiesława Gierach
nieobecna).
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący zarządził krótką przerwę w obradach. Po przerwie
obrady zostały wznowione.
Ad.7) Projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu na rok 2008
przedstawiła Pani Skarbnik GraŜyna Frączak. Na wstępie skarbnik
poinformowała, Ŝe projekt tej uchwały był dość szczegółowo analizowany
na posiedzeniach poszczególnych komisji .Wyjaśniła, Ŝe dochody budŜetu
gminy po zmianach zwiększyły się o kwotę 226.105,00 zł, natomiast
zmniejszyły się o kwotę 69.811,00zł,czyli sumując dochody zwiększyły się
o kwotę 156.294,00 zł. Mając na uwadze plan wydatków to zwiększył się
on o kwotę 594,761,00 zł i zmniejszył się o kwotę 285.278,00 zł. W sumie
plan wydatków zwiększa się o kwotę 264.483,00 zł. Na tą kwotę
zwiększającą ogólnie plan wydatków wpłynęła kwota pochodząca ze
zwiększenia dochodów jak i kwota w wysokości 108.189,00zł,która
stanowi wolne środki z rozliczenia budŜetu gminy za 2007r i o tę kwotę
zwiększa nam się planowany deficyt budŜetu i po tej zmianie wynosi
2.088.896,00 zł.
Do przedstawionego tematu nie zostały zgłoszone uwagi. Przewodniczący
odczytał projekt uchwały i poprosi o jej przegłosowanie.
Uchwała Nr XVII/122/08 została podjęta 14 głosami „za” .Na Sali obrad
obecnych było 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do
protokołu.
Ad.8)Następny punkt obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy
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Rzeczyca. Zagadnienie to przedstawił Pan Wojciech Kosior-Dyrektor
Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy. Dyrektor poinformował, Ŝe z
dniem 20 lutego br. upłynął
termin złoŜenia wniosku w sprawie
zatwierdzenia taryf za wodę w związku z powyŜszym ZUK przedkłada taki
wniosek, a dotyczyć będzie okresu od 01 maja 2008r do 30 kwietnia
2009r.Ponadto Dyrektor wyjaśnił, Ŝe powyŜsze taryfy opracowano zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 .06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami wykonawczymi tej
ustawy. Ceny i stawki opłat zawartych w taryfie określono na podstawie
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W uzasadnieniu wniosku podano, iŜ ZUK
dostarcza wodę bytową z 3 ujęć tj.stacji uzdatniania wody w Sadykierzu
,Grotowicach i Jeziorcu dla 18 sołectw, w których zamieszkuje ok. 5200
osób.
Od 2008 roku pojawią się kolejne elementy podnoszące znacznie koszty
produkcji wody. Jednym z nich jest wprowadzenie podatku od
nieruchomości (24% kosztów produkcji) z którego ZUK do tej pory był
zwolniony oraz znaczny wzrost cen za energię (17% kosztów produkcji).
Na rok 2008 planuje się dokonać sprzedaŜy 180 m3 wody z
zastosowaniem podziału na dwie stawki na wodę bytową i wodę
produkcyjną oraz podniesienie stawek o 9% głównie ze względu na
inflację. Stawka wody bytowej wynosiłaby 1,85 zł/m3,a stawka wody
produkcyjnej 2,72zł/m3 Do powyŜszych stawek doliczony zostanie podatek
VAT-7%. Następnie Pan Dyrektor przedstawił informację o cenach wody
w gminach okolicznych i tak :
w gminie Inowłódz: woda bytowa -1,55zł/m3 woda produkcyjna -2,20zł/m3
w gminie Czerniewice -1,60zł/m3
w gminie Poświętne-1,55zł/m3 1,90zl/m3; 2,00zł/m 3
w gminie śelechlinek -1,60zł/m3
w gminie Lubochnia 1,61zł/m3
w gminie Tomaszów Maz-1,60zł/m3; 1,90zł/m3; 2,10zł/m3
w gminie Rawa Maz.2,86zł/m3;2,88zł/m3 2,89zł/m3
Podane stawki są stawkami netto. Pobierana jest równieŜ opłata stała 1 zł
na miesiąc w gminie Poświętne 1,30zł a w Rawie Maz.2,00zł.
Pan Dyrektor poinformował, Ŝe w tych gminach planowany jest w br.
wzrost cen wody o około 15%.
Zabierając głos w powyŜszym temacie Pan radny Kazimierz Bors
zapytał czy w tych wymienionych gminach zakłady usług komunalnych
otrzymują dotacje do wody. Dyrektor odpowiedział, Ŝe nie posiada takiej
wiedzy.
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Następnie Pani radna ElŜbieta Wilkońska zapytała, czy Pan Dyrektor
zna treść raportu o stanie środowiska naszego województwa i czy wie
jakiej klasy piją wodę mieszkańcy naszej gminy ze stacji uzdatniania
wody. Zdaniem radnej jakość ta pozostawia wiele do Ŝyczenia.
Pan Dyrektor odpowiedział, Ŝe nie zna raportu. Poinformował, Ŝe woda z
naszych stacji była do tej pory badana przez SANEPID w Piotrkowie Tryb.
Zakład nie dostaje wyników badań, otrzymuje tylko decyzje czy woda
nadaje się do picia dla ludności czy się nie nadaje.
Z wiedzy radnej wynika, iŜ jest to IV klasa czyli najgorsza, a tyle się mówi
o uzdatnianiu wody w studniach. Dlatego teŜ wydaje się to przeraŜające.
Zabierając głos Pan radny Jan Stańczyk zauwaŜył, Ŝe jak wynika z
przedstawionej informacji o cenach wody w poszczególnych gminach
proponowana stawka w gminie Rzeczyca będzie najwyŜsza.
Pan Dyrektor wyjaśnił, Ŝe podane przez niego stawki obowiązywały w tych
gminach w roku 2007.aktualnie gminy te równieŜ zamierzają te stawki
podwyŜszyć.
Kontynuując dalej radny Jan Stańczyk zwrócił się do Sołtysów o udzielenie
podpowiedzi w kwestii tej podwyŜki. Zdaniem radnego podwyŜka ta
dotyczyć będzie kaŜdego mieszkańca gminy (99,9%). Nie sztuką jest
dyskutować później pod sklepami, Ŝe to radni podjęli taką uchwałę.
Następnie głos w dyskusji zabrał Pan radny Wojciech Szopa.
Według radnego argumenty typu ,bo w innych gminach jest droŜej czy
taniej nie mają, Ŝadnego uzasadnienia w odniesieniu do naszej sytuacji.
Dalej kontynuując swoją wypowiedź radny nawiązał do uzasadnienia
projektu uchwały, w którym jednym z czynników jest wprowadzenie
podatku od nieruchomości. Uchwalając budŜet na 2008r zostało
przeznaczone 100 tys. zł dla ZUK jako rekompensata za wprowadzenie
tego podatku, który dla kreatywności księgowości został tak ułoŜony aby
jedną ręką dać, a drugą zabrać. Wtedy gmina pod względem ściągalności
podatku w obliczu nadzoru finansowego wypadnie bardzo dobrze.
Według stanowiska radnego cena wody w gminie Rzeczyca jest
wystarczająco wysoka, a przedstawione przez dyrektora argumenty nie są
Ŝadną podstawą ,aby ceny te jeszcze podwyŜszać. Pan radny uwaŜa, iŜ
radni oraz sołtysi wezmą to pod uwagę.
Pan Adam Jankowski – sołtys wsi Sadykierz zabierając głos
stwierdził, Ŝe załoŜenia miały być zupełnie inne, a mianowicie im większy
będzie pobór wody to woda będzie tańsza. Teraz okazuje się ,Ŝe jest
zupełnie inaczej, im ktoś będzie więcej pobierał wody tym samym będzie
płacił równieŜ większą stawkę.
Pan Tomasz Wieteska –Sołtys Wsi Bartoszówka oznajmił, Ŝe woda
jest wystarczająco droga np. w gminie Cielądz jest duŜo tańsza.
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Zdaniem Sołtysa Wsi Sadykierz cena wody nie powinna wzrastać z uwagi
Ŝe mieszkańcy mają i tak wiele wydatków: wzrost stawek podatkowych,
opłaty za śmieci, podwyŜka cen środków ochrony roślin.Natomiast ich
dochody są nie wielkie.
Zabierając głos Pan Wójt stwierdził, Ŝe kiedykolwiek mówimy o
zrównowaŜeniu ceny za świadczone usługi zawsze jest problem. Podkreślił,
Ŝe naleŜy sobie jasno powiedzieć dokąd chcemy zmierzać. Nawiązał do
sytuacji z ceną śmieci. W tej kwestii równieŜ pojawiły się opinie, Ŝe
doprowadziliśmy do podniesienia opłaty z 0,70 gr od osoby ,czy teŜ 2,80
czy 3,00 zł od rodziny do 12.30 zł celem zmniejszenia tych kosztów.
Dzisiaj za świadczone usługi naleŜy płacić taką kwotę, jaka w
rzeczywistości jest.
Im większe będą dokonywane nakłady inwestycyjne związane z
modernizacją studni tym większe będą koszty. Wydobywanie wody
równieŜ związane jest z energią.
Wójt nie zgadza się z opinią Pana radnego Wojciecha Szopa, który
twierdzi, Ŝe nasza gmina podnosi stawki ,bo i inni to czynią. Wójt
poinformował, Ŝe stawki okolicznych gmin Dyrektor przedstawił na prośbę
radnych. Jego interesuje rachunek ekonomiczny naszej gminy.
JeŜeli stanowisko Rady będzie takie, Ŝe nadal mamy dotować usługi to
dotacja ta musi mieć pokrycie w dochodach. W związku z tym, jeŜeli w
taki sposób będzie prowadzona działalności gospodarczej to Wójt na
następnej sesji będzie wnosił o zmiany w budŜecie, poniewaŜ po stronie
dochodów nie będzie takiej kwoty jaka była zaplanowana. Pan Wójt
zwrócił się do radnych, aby dokonali głębokiej analizy w tej materii.
Ponadto w swoim wystąpieniu
Wójt poinformował, Ŝe zobowiązał
dyrektora ZUK do sprawdzenia legalności wszystkich wodomierzy. Czuje
się zaniepokojony duŜą róŜnicą zuŜycia wody na głównym liczniku ,a
stanem spisanym u odbiorców.
Po wyczerpaniu pytań i uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Uchwała Nr XVII/123/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Rzeczyca została podjęta 5 głosami
”za”,4 głosy „przeciw” (radni Jan Stańczyk; ElŜbieta Wilkońska,
Wojciech Szopa i Janusz Baran) 5 głosów było „wstrzymujących się”
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.9) Następny punkt porządku obrad dotyczył uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Rzeczyca na 2008 rok oraz
zatwierdzenia planu finansowego wydatków.
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Projekt tej uchwały został przedstawiony przez Panią Reginę Sarwa –
Kierownik GOPS w Rzeczycy, która wyjaśniła, Ŝ Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych został opracowany
zgodnie z zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy
Rzeczyca. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi przewiduje finansowanie zadań ujętych w Gminnym
Programie, ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Do tego zagadnienia nie zgłoszone zostały pytania. Przewodniczący
odczytał projekt uchwały i prosił o jej przegłosowanie. Uchwała Nr
XVII/124/08 została podjęta jednogłośnie 14 głosami”za” i stanowi
załącznik Nr 15 do protokołu.
Ad.10) Projekt uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą
Rzeczyca, a Gminą Czerniewice i Powiatem Tomaszowskim dotyczącego
wspólnej konstrukcji wniosku o pozyskanie środków unijnych na
realizację zadania pn.” Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego
Gminę Rzeczyca i Gminę Czerniewice wraz z częściową budową
kanalizacji i wymianą sieci wodociągowej” był kolejnym tematem obrad.
Zagadnienie zostało przedstawione przez Panią Stanisławę Kosiacką
Kierownika Referatu Rolnictwa, Rozwoju i Zamówień Publicznych.
W dniu 31 grudnia 2007r.Rada Gminy podjęła uchwałę w której wyraziła
zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Rzeczyca, a Gminą
Czerniewice w sprawie wspólnego wniosku o pozyskanie środków
unijnych
na
realizację
zadania.
W
trakcie
analizy
zakresu
przedmiotowego zadania stwierdzono, Ŝe w ciągu drogi znajduje się
fragment drogi powiatowej. W związku z tym naleŜy poszerzyć
porozumienie równieŜ o Powiat Tomaszowski.
Pani radna ElŜbieta Wilkońska zapytała, kto będzie pokrywał koszty
przebudowy odcinka drogi będącego własnością powiatu.
Pani Kierownik wyjaśniła, Ŝe Powiat będzie współfinansował tylko koszty
związane z nawierzchnią.
Pan radny Jan Stańczyk stwierdził, Ŝe słyszał taką opinię ,Ŝe na
naszym terenie powstanie międzygminne wysypisko śmieci i obwodnica
jest wykonywana w tym celu.
Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe takich zamierzeń nie ma ,nie było i nie będzie.
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Więcej pytań nie zgłoszono .Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a
następnie zarządził głosowanie. Uchwała Nr XVII/125/2008 została
podjęta 13 głosami „za” 1 głos był „wstrzymujący się” .Uchwała stanowi
załącznik Nr 16 do protokołu.
Ad.11) W punkcie tym Pani Sekretarz przedstawiła projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym
Zasobem
Gminy
Rzeczyca
na
lata
20082012.Poinformowała, Ŝe program przyjęty uchwałą Rady Gminy nr
XXXV/72/01 z dnia 22 listopada stracił waŜność poniewaŜ obejmował on
lata 2002-2006. Pani Sekretarz podkreśliła, Ŝe program był szczegółowo
omawiany na posiedzeniach Komisji. Uwzględniając słuszną uwagę Pani
radnej ElŜbiety Wilkońskiej (zgłoszoną na posiedzeniu Komisji Oświaty i
Spraw Socjalnych) dotyczącej modernizacji budynku w Grotowicach, Pani
sekretarz poinformowała, Ŝe zapis w programie został poprawiony. Do
powyŜszego radni nie wnieśli uwag.
Po odczytaniu projektu uchwały przez Przewodniczącego nastąpiło
głosowanie. Uchwała NrXVII/126/2008 została podjęta jednogłośnie 14
głosami „za” i stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.12) Następny temat obrad sesji dotyczył projektu uchwały w
sprawie wyposaŜenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych.
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe przedmiotem tej uchwały jest
wyposaŜenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy w centrum
rekreacyjno –sportowe w Rzeczycy oraz w boisko sportowe w Roszkowej
Woli. Dalej zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy wyposaŜa się w
przyłącza wodociągowe. Ponadto przedmiotem wyposaŜenia jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, który wyposaŜa się w zestaw komputerowy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Uchwała Nr XVII/127/08
została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”. W czasie głosowania na
Sali obrad było obecnych 12 radnych. Uchwała stanowi załącznik Nr 18
do protokołu.
Ad.13) W dalszych obradach sesji Pani Sekretarz przedstawiła
projekt uchwały mający na celu powołanie zastępcy Kierownika USC w
Rzeczycy. z dniem 31 stycznia br. Pani Teresa Gruda dotychczasowy
Kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego oraz pełniąca funkcję
z-cy Kierownika USC nabyła uprawnienia emerytalne. W związku z
powyŜszym w dniu 11lutego ogłoszony został konkurs na wolne
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stanowisko Kierownika referatu oraz zastępcy kierownika USC.
W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęła jedna oferta Pani Bogusławy
Kobackiej. Oferta ta spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
o naborze. W dniu 11 marca odbyła się drugi etap konkursu – rozmowa
kwalifikacyjna z kandydatką. Komisja konkursowa podjęła decyzje o
zatrudnieniu Pani Bogusławy Kobackiej na wymienionych stanowiskach.
Jednocześnie Pan Sekretarz wyjaśniła ,Ŝe zgodnie z art.6 ust.3 ustawy
Prawo o aktach stanu cywilnego legitymuje Radę Gminy do powołania
Kierownika i Zastępcy Kierownika USC.
Zabierając głos Pan Wójt przedstawił przebieg pracy zawodowej Pani
Bogusławy Kobackiej oraz dodał, Ŝe powierzone dotychczas obowiązki Pani
Bogusława Kobacka wykonywała nienagannie .Cechuje ją równieŜ wysoka
kultura osobista. Zdaniem Pana Wójta powierzone jej nowe zadania Pani
Kobacka będzie równieŜ wykonywać bardzo sumiennie.
Zabierając głos Pan radny Jan stańczyk zapytał, dlaczego Pani Kobacka
Bogusława nie przyjmuje wszystkich zadań ,które miała Pani Gruda
Teresa. Obecnie zadania te zostały rozdzielone.
Udzielając odpowiedzi Pan Wójt przypomniał, Ŝe spotykał się z opinią, Ŝe
pracownicy pracują po godzinach w wyniku nałoŜonych na nich
nadmiernych obowiązków . Mając to na uwadze dokonano róŜnych zmian
w zakresach czynności poszczególnych pracowników – celem jak
najlepszego usprawnienia działania Urzędu Gminy.
Pan radny Stanisław Stępniak zapytał, kto jest obecnie Kierownikiem
USC. Pani Sekretarz wyjaśniła, Ŝe funkcję tę pełni Wójt Gminy.
Więcej pytań nie zgłoszono. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w
sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Rzeczycy –Pani Bogusławy Kobackiej. Uchwała Nr
XVII/128/2008 została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik Nr 19 do protokołu.
Następnie Pani Bogusława Kobacka podziękowała radnym za powołanie
jej na stanowisko zastępcy Kierownika USC. Jednocześnie zobowiązała się,
Ŝe powierzone jej zadania postara się wykonywać rzetelnie i
odpowiedzialnie.
Ad.14) W dalszej kolejności został przedstawiony przez Panią
Sekretarz projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do
dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Wójta Gminy za 2007 rok.
Projekt tej uchwały był dokładnie analizowany na posiedzeniach
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poszczególnych komisji. Pan Sekretarz poinformowała, Ŝe ustawa z dnia
12 grudnia 1997roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery
budŜetowej określa zasady
ich
przyznawania. Jest to tzw.” trzynastka”. Dodatkowe wynagrodzenie
roczne otrzymują wszyscy pracownicy sfery budŜetowej ( pracownicy
urzędów gmin, nauczyciele, policja itp.) Dotychczas dodatkowe
wynagrodzenie otrzymywał równieŜ wójt, bez potrzeby podejmowania
uchwały Rady Gminy. W bieŜącym roku ukazało się orzeczenie
Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzające, Ŝe dodatkowe
wynagrodzenie roczne jest składnikiem wynagrodzenia, zachodzi
konieczność, aby to dodatkowe wynagrodzenie roczne było niejako
rozpatrywane przez Radę Gminy. Zadaniem Rady Gminy jest jedynie
stwierdzenie prawa do nabycia przez Wójta dodatkowego wynagrodzenia.
Prawo do dodatkowego wynagrodzenia nabywa się wówczas, gdy jest się
zatrudnionym w Urzędzie Gminy co najmniej przez połowę roku i przez
ten okres świadczy się pracę. PoniewaŜ Pan Wójt świadczył efektywnie tą
pracę przez cały rok ,nie przebywał w ogóle na zwolnieniu lekarskim ,w
związku z tym nabycie takiego prawa nastąpiło. A zatem Rada Gminy
uchwałą tylko potwierdza nabycie takiego prawa.
Do powyŜszego zagadnienia nie zostały wniesione pytania, ani uwagi.
Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a
następnie zarządził głosowanie. Uchwała Nr XVII/129/08 została podjęta
jednogłośnie
14
głosami
„za”
(nieobecna
radna
Gierach
Wiesława).Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Ad.15) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Rzeczyca była dalszym przedmiotem obrad.
Zagadnienie to zostało zreferowane przez Panią Sekretarz. Projekt tej
uchwały został przygotowany w związku z regulacją wynagrodzeń
planowaną w 2008 roku dla pracowników samorządowych. W
uchwalonym budŜecie na rok 2008 przewidziany został wzrost
wynagrodzeń pracowniczych w wysokości do 5 %.W związku z tym
projekt uchwały zawiera regulację wynagrodzenia o ten wskaźnik.
Zabierając głos Pan radny Stanisław Stępniak skierował pytanie do
Pana Wójta, czy w związku z regulacją wynagrodzenia Wójta równieŜ i
pracownicy będą tą regulacją objęci ?
Następnie Pan radny Jan Stańczyk zwracając się Pana
Przewodniczącego i Wysokiej Rady oraz do zaproszonych gości oznajmił,
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Ŝe nie będzie głosował za podwyŜką dla Wójta. Jedną podstawową
przyczyną jest fakt, Ŝe ostatnia podwyŜka dla Wójta miała wynosić 6%, a
Przewodniczący tak poprowadził obrady, Ŝe wyniosła 12% . A tyle się
mówi o rzetelności. Sumienie radnego nie pozwala mu głosować za
kolejną podwyŜką. Podczas prowadzonej kampanii wyborczej w
Sadykierzu radny przewidział, Ŝe do końca kadencji wynagrodzenie
Wójta będzie wynosić 10 tys.zł.
Zabierając głos Pani Sekretarz skorygowała wypowiedź Pana radnego
informując, Ŝe poprzednia regulacja wynagrodzenia Wójta wynosiła
niecałe 5 %, a nie jak radny twierdzi ,Ŝe 12% co moŜe potwierdzić
przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Kazimierz Samiec, który zna
szczegóły regulacji w latach poprzednich.
W nawiązaniu do powyŜszego Pan radny Kazimierz Samiec wyjaśnił,
Ŝe na posiedzeniach komisji ten temat budził wiele kontrowersji. Mając
powyŜsze na uwadze pozwolił sobie odnaleźć stosowne uchwały w tym
zakresie. Pan radny poinformował, Ŝe miała miejsce podwyŜka
wynagrodzenia Wójta Gminy, lecz było to za poprzedniej kadencji Radyw dniu 01 października 2004 roku. Z tego co sobie radny przypomina
była to kwestia zaległego wynagrodzenia plus przyszłego uposaŜenia na
rok 2005. Wtedy teŜ wynagrodzenie Wójta z kwoty 7.220 zł wzrosło do
kwoty 8,100 zł co stanowiło podwyŜkę 12%.Następnie 01 grudnia 2005
roku, Wójt miał podwyŜkę z kwoty 8,100zł do kwoty 8,545 zł-co
stanowiło regulację wynagrodzenia o wskaźnik 5.5%.
Regulacja wynagrodzenia, która miała miejsce w ubiegłym roku w dniu 5
grudnia 2006 r wzrosła do kwoty 9.021,80 zł czyli wzrost był niecałe 6%
czyli 5,8%. Pan radny stwierdził, Ŝe na pewno w przeciągu obecnej
kadencji Rady podwyŜki 12% nie było.

W dalszej dyskusji głos zabrała Pani radna ElŜbieta Wilkońska, która
przypomniała ,Ŝe jeszcze nie było nowego roku tj. w dniu 28 grudnia
2006 roku bulwersowała nas ta wysoka podwyŜka. Pani radna dokładnie
nie pamięta ile to było procent, lecz jej zdaniem była to podwyŜka
12%.Następnie Pani radna zauwaŜyła, Ŝe Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
poinformował, Ŝe obecne wynagrodzenie Wójta wynosi
9.021,80 zł więc zapytała dlaczego do prasy naszej typu lokalnej jest
podana kwota 8.545,00 zł.
Udzielając wyjaśnienia Pani Sekretarz stwierdziła, Ŝe aktualnie jest to
kwota 8.545,00 zł, a 9.021,80 zł jest w projekcie uchwały tego roku. Do
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tej pory wynagrodzenie Wójta jest takie jakie zostało przedstawione w
gazecie.
Pani radna ElŜbieta Wilkońska zapytała więc, Ŝe skoro wynagrodzenie
Wójta jest takie jak w gazecie to czy wynagrodzenie podane w projekcie
uchwały wzrosło o 5% .
Pani Sekretarz potwierdziła, Ŝe tak i stanowi to 5%.Dokładnie w wyniku
regulacji jest wzrost w wysokości 476,00 zł.
Pani radna prosiła o publiczne wypowiedzenie się nt. dlaczego Pan Wójt
Cezary Krawczyk ma taką samą zasadniczą jak Wójt Marek Pałasz i netto
u Pana Krawczyka jest 5.783,00 zł, a u naszego Wójta jest 4.960,00 zł.
Zabierając głos Pani Sekretarz poinformowała, Ŝe Pani radna kwestię tę
poruszała na posiedzeniu komisji, Pani Sekretarz poprosiła Panią Barbarę
Kołodziejczyk, która zajmuje się wynagrodzeniami o dokonanie analizy.W
wyniku tego ustalono, Ŝe podana kwota jest prawidłowa. W grudniu
rzeczywiście kwota netto , którą Pan Wójt otrzymał zgodnie z listą
wynagrodzeń jest 4.960 zł, a to wynika z tego , Ŝe Pan Wójt wpadł w
wyŜszą stawkę podatkową czyli z 19% na 35% .
W tym miejscu Pani radna podkreśliła, iŜ to o czym mówi Pani Sekretarz
dotyczy tylko miesiąca grudnia. Natomiast w ciągu całego roku pobierał
wynagrodzenie netto w wysokości 5.783 zł.
Pani Sekretarz wyjaśniła, Ŝe jest to podana kwota za miesiąc grudzień.
Radna zwróciła uwagę, iŜ brak jest takiego zapisu, Ŝe jest to kwota
podana za miesiąc grudzień. Zdaniem radnej powinno być podane netto
średnie wynagrodzenie z całego roku.
Zabierając głos w dyskusji Pan radny Kazimierz Bors poinformował, Ŝe
jego zdaniem istnieje w tej kwestii istotna nieścisłość .
Jego zdaniem kwota wynagrodzenia netto powinna być podana jako
średnia z całego roku.
Pani Sekretarz wyjaśniła, Ŝe problem wynagrodzenia pojawił się na
komisji i obecnie informuje radnych o tym, Ŝe podana kwota netto była
podana za miesiąc grudzień. Pani Sekretarz poinformowała, Ŝe nie wie
kto udzielał informacji dla prasy.
Zabierając głos Pan Wójt w odpowiedzi na pytanie radnego Stanisława
Stępniaka poinformował, Ŝe w tej chwili nie ma jeszcze regulacji
wynagrodzeń dla pracowników. Do tego tematu naleŜy wrócić w sferze
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spokoju tj. po świętach kiedy będzie omawiany budŜet na koniec marca.
Do powyŜszego zagadnienia nie zgłoszono więcej uwag ani pytań.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.
Uchwała Nr XVII/130/08 została podjęta 9 głosami „za”, 4 głosami
„przeciw „ 1 głos „wstrzymujący się „ W czasie głosowania na Sali obrad
było obecnych 14 radnych. Pani radna ElŜbieta Wilkońska
poinformowała, Ŝe „przeciw” byli radni : Szopa Wojciech, Baran Janusz,
Stańczyk Jan i ElŜbieta Wilkońska. Natomiast Pan radny Chaber
Kazimierz wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do
protokołu.
Ad.16) W tym punkcie analizowany był projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróŜy
słuŜbowych dla przewodniczących Rad Sołeckich w Gminie Rzeczyca.
Przystępując do uzasadnienia projektu tej uchwały Pan Wójt podkreślił z
całą otwartością, Ŝe Sołtysi i osoby wybierane przez swoich mieszkańców
pełnią bardzo poŜądaną i określoną rolę w realizacji programu
gospodarczego budŜetu. W poprzednim okresie czasu było tak, iŜ sołtysi
otrzymywali tylko inkaso i byli preferowani przy rozdzielaniu materiałów
budowlanych.
Obecnie sytuacja się zmieniła i wszyscy pracują za określone
wynagrodzenie. Z analizy zestawienia prowizji za inkaso wynika, Ŝe
sołtys średnio rocznie otrzymuje prowizję w wysokości od 230,00 zł do
3.387,00 zł. Następnie Wójt odczytał wysokość otrzymanej prowizji za rok
2007 poszczególnych Sołtysów i tak :
Pan Wieteska Tomasz – 1066,88 zł
Pan Chaber Kazimierz -845,45 zł
Pan Sowik Piotr – 170,15 zł
Pan Rosiak Dariusz- 1154,00 zł
Pani Meto Anna – 961,28 zł
Pan Tracz Wojciech – 916,49 zł
Pan Maciejewski Marian -188,60
Pani Ostalska Lidia – 393,61 zł
Pani Romanowicz Bogusława – 747,50 zł
Pan Łaski Wiesław – 437,17 zł
Pani Plichta Bernarda – 414,09 zł
Pan Anteczek Edward – 613,78 zł
Pan Dziuba Józef – 1685,45 zł
Pan Kobacki Antoni – 2392,48 zł
Pan Kryćka Jan – 3387,76 zł
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Pan Jankowski Adam -2101,11 zł
Pan DzierŜek Arkadiusz- 442,00 zł
Pan Klimczak Ryszard -338,00 zł.
Łącznie w roku 2007 wypłacona została prowizja
w wysokości
18.487,13zł. powyŜsze kwoty nie zawierają diet. Wójt wyjaśnił, ze inkaso
jest od kwoty za zebrane przez sołtysów środki i ich właściwe rozliczenie
się w Urzędzie Gminy. Pan Wójt zaznaczył, Ŝe przez okres 18 lat jak jest w
gminie Rzeczyca nigdy nie miał problemów z sołtysami w zakresie ich
właściwego rozliczenia. Dalej Wójt podkreślił, Ŝe Sołtys jest orędownikiem,
społecznikiem, a jednocześnie pełni funkcję tzw. koordynatora i
gospodarza danej wsi. Pan Wójt podkreślił, Ŝe Sołtys praktycznie jest na
kaŜde zawołanie bez względu na porę dnia bierze w róŜnego rodzaju
przedsięwzięciach czynny udział i za to nie ma Ŝadnego wynagrodzenia. W
związku z tym na konwencie Wójta Gminy została wypracowana pewna
metoda polegająca na zwiększeniu za ich pracę stawki do wysokości
obecnej stawki radnego. Oczywiście radni wybierani są w wyborach
bezpośrednich,
podejmują
równieŜ
uchwały
związane
i
z
odpowiedzialnością moralną. JednakŜe chcąc zadośćuczynić Państwu
Sołtysom – Wójt zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w takim wydaniu
w jakim został przedstawiony jej projekt.
Zabierając głoś Pan radny Wojciech Szopa zauwaŜył, Ŝe konwent Wójta
trwa od dłuŜszego czasu i nigdy dotychczas taka propozycja ze strony
Wójta w sprawie regulacji wynagrodzeń dla Sołtysów nie padła. Nagle Pan
Wójt przedstawia w najwyŜszych słowach uznania pracę sołtysów. Radny
podkreślił ,Ŝe jako radni równieŜ się z tą opinią zgadzają. JednakŜe radny
odnosi wraŜenie, Ŝe gdyby nie inicjatywa Pana Józefa Dziuby to sprawa
wysokości diet sołtysów byłaby na tym samym poziomie co dotychczas.
Pan radny wyjaśnił, Ŝe problem w jego wystąpieniu polega na wniosku
który na początku sesji zgłaszał Pan radny Piotr Pietrzak, aby ten punkt
zdjąć z porządku obrad dzisiejszej sesji.
Wszystko to przenosi się na sytuację obecną. Taka decyzja była podjęta
na posiedzeniu komisji budŜetowej i oświatowej, aby ten punkt zdjąć i
praktycznie podczas komisji nie dyskutowano nad tym zagadnieniem.
Radny uwaŜa iŜ sprawa tej regulacji winna być przedmiotem posiedzenia
najbliŜszej komisji budŜetowej po zasięgnięci opinii samych sołtysów co do
formy regulacji czy być moŜe sołtysi chcieliby wynagrodzenie ryczałtowe
miesięczne itp. Zdaniem radnego Rada, nie jest w dniu dzisiejszym
przygotowana do podejmowania tego typu decyzji.
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W dalszej dyskusji głos zabrał Pan radny Jan Stańczyk, który stwierdził,
Ŝe na komisji rewizyjnej i komisji oświatowej było podane, Ŝe na komisji
budŜetowej i komisji rolnictwa ten punkt z obrad był zdjęty. Komisja
Oświatowa równieŜ tak postąpiła . Radny dziwi się dlaczego
Przewodniczący poszczególnych komisji o tym nie powiedzieli.
Następnie radny zwracając się do Pana Przewodniczącego oznajmił, Ŝe my
jesteśmy radnymi wybranymi z woli ludu. I my nie jesteśmy grupą A ani
grupą B.
Dzisiejszy incydent jaki Pan Przewodniczący zastosował, a dotyczył on
punktu 17 –jest nielegalny.
Sesję naleŜało rozpocząć o godz.1200. JeŜeli Pan Wójt miał temat
dotyczący punktu 17. to mógł Pan Wójt poprosić o przerwę, ale po
otwarciu sesji. My jako radni -4 osoby siedzieliśmy na Sali, jako osoby
niepotrzebne. Pan radny podkreślił, Ŝe zwraca juŜ po raz kolejny uwagę
Panu Przewodniczącemu. A tyle jest mówione o rzetelności i uczciwości.
Pan radny jeszcze raz podkreślił, Ŝe był gotowy do uczestnictwa w
obradach sesji o godz.12-tej.
Pan Przewodniczący przyznał, Ŝe faktycznie czas rozpoczęcia sesji
został przekroczony o 30 minut i zobowiązał się, Ŝe następne obrady będą
się rozpoczynać punktualnie.
Następnie Pan radny Kazimierz Samiec poinformował, Ŝe o
wprowadzeniu ryczałtu dla sołtysów była mowa na konwencie. JednakŜe w
wyniku analizy uznano, Ŝe ryczałt nie moŜe być wprowadzony, a zatem
radny jest za tym aby podnieść dolne stawki wynagrodzenia sołtysom za
posiedzeniach w sesji.
Następnie Pani ElŜbieta Wilkońska zapytała o wysokość diet Sołtysów
w innych gminach.
Pani Sekretarz poinformowała, Ŝe po zasięgnięciu informacji telefonicznej
diety sołtysów wynoszą : w gminie Inowłódz 140,00zł,w gminie Poświętne
67,00 zł; w śelechlinku 65,00zł w Czerniewicach 65,45 zł
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość
diet oraz określającej zasady zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla
sołtysów w Gminie Rzeczyca została podjęta 10 głosami „za” przy 3
głosach „wstrzymujących się” (w czasie głosowania na sali obrad było 13
radnych ). Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Z uwagi na to, iŜ w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy o
godz.17-tej miała zacząć się próba orkiestry dętej ,a była juŜ godz.1740
Pan Przewodniczący zarządził przerwę i zaproponował przeniesienie obrad
sesji do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy.
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Po przerwie obrady były kontynuowane w PSP w Rzeczycy.
Ad.17) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy był dalszym punktem obrad.
Uzasadnienie tej uchwały przedstawiła Pani Sekretarz, która wyjaśniła,
Ŝe Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem Nr ON.I-0911/57/2008 z
dnia 22 stycznia 2008r zawiadomił Wójta Gminy, Ŝe w załączniku do
uchwały Nr XV/110/2007 Rady Gminy z dnia 31 grudnia 2007r w sprawie
uchwalenia statutu GOPS tj.w statucie w części dotyczącej realizowania
zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych pominięty został
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wśród
zadań wymieniony został dodatek z tytułu samotnego
wychowania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, który w świetle
obowiązującej ustawy po jej nowelizacji został zmieniony. Dlatego teŜ
zachodzi konieczność dostosowania zapisów statutu uchwalonego 31
grudnia 2007 r. do obowiązujących aktualnie przepisów.
Do powyŜszego tematu uwag nie było. Przewodniczący odczytał więc
projekt uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała Nr XVII/132/07została
podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” (obecnych 13 radnych) i wraz z
pismem ŁUW w Łodzi stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad.18) Dalszym tematem obrad była analiza projektu uchwały w
sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości. Przedmiot ten
zreferowała Pani Kierownik Stanisława Kosiacka.
Na wstępie Kierownik poinformowała, Ŝe celem lepszego przedstawienia
zagadnienia, projekt uchwały zawiera załącznik graficzny.
Następnie wyjaśniła, Ŝe w związku z zainteresowaniem ze strony
inwestorów prowadzeniem nieuciąŜliwej działalności gospodarczej w
zakresie usług dla ludności na terenie miejscowości Rzeczyca
przygotowany projekt uchwały zawiera przeznaczenie do sprzedaŜy
nieruchomości połoŜonej w Rzeczycy (były plac węglowy GS).
W skład tej nieruchomości wchodzi część działki o nr 813/1 o pow.0,86 ha
część działki nr 818/4 o pow.0,31 ha ,część działki nr 819/29 o pow.
0,0194 ha oraz część działki nr 819/30 o pow.0,0643 ha . Dalej
poinformowała, Ŝe po dokonaniu podziału geodezyjnego przedmiotem
sprzedaŜy stanowiłaby powierzchnia 0,8978 ha. SprzedaŜ nastąpiłaby po
dokonaniu ich wyceny w formie przetargu. JednakŜe ,aby móc przystąpić
do czynności związanych z podziałem geodezyjnym i wyceną tych działek
wskazane jest aby była uchwała o przeznaczeniu tych nieruchomości do
sprzedaŜy poniewaŜ związane to jest z wydatkowaniem określonych
pieniędzy za tego typu usługi. Pani Kierownik dodała, Ŝe przedmiotowa
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nieruchomość aktualnie nie jest wykorzystywana na cele statutowe oraz
nie jest objęta zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Rzeczyca.
Zabierając głos Pani radna ElŜbieta Wilkońska stwierdziła, Ŝe była i
będzie przeciwna sprzedaŜy tej nieruchomości z uwagi na to iŜ jest to
jedyny grunt jaki posiadamy w centrum Rzeczycy w dodatku przy
kompleksie sportowym GOK .Pani radna chciałaby usłyszeć w tej kwestii
zdanie radnych z Rzeczycy.
Pan Przewodniczący Andrzej Gwizdoń odpowiedział, Ŝe będzie głosował
za sprzedaŜą.
Pan radny Wojciech Szopa uwaŜa iŜ to miejsce powinno być
przeznaczone na parking z uwagi iŜ często odbywają się róŜnego rodzaju
imprezy w GOK i z parkowaniem aut jest wtedy problem.
Pan radny Kazimierz Samiec oznajmił, Ŝe
będzie głosował za
sprzedaŜą . Radny uwaŜa, Ŝe jest to jedyne miejsce na którym mógłby
powstać np. jakiś zakład gastronomiczny. Co do parkingu to jego zdaniem
parking jest praktycznie potrzebny dwa razy w roku ,podczas doŜynek i
jeszcze jakiejś innej imprezy.
W dalszej dyskusji głos zabrał Pan radny Kazimierz Bors. Zdaniem
radnego naleŜałoby się zastanowić czy właśnie w tym miejscu nie
powinien powstać budynek Urzędu Gminy skoro wcześniej była mowa o
jego rozbudowie. Pan radny uwaŜa, iŜ jest to idealne miejsce ,bo byłoby
miejsce i na budynek i na parkingi. Obecnie przed Urzędem nie ma gdzie
zaparkować auta, nie mówiąc o rozbudowie budynku ze względu na
połoŜenie przy drodze powiatowej.
Zabierając głos w dyskusji Pan Wójt podkreślił, iŜ przeznaczenie działki
jest pod usługi. Wójt Gminy ma obowiązek przedstawiać radnym
propozycje i przedkładać jakoby gotowe rozwiązania. Wolą radnych jest
przyjęcie czy teŜ nie przyjęcie tej propozycji. Pan Wójt nikogo na siłę nie
przekonuje. Celem Wójta jest jedynie doprowadzenie do zrównowaŜenia
budŜetu gminy.
Do powyŜszego odniósł się Pan radny Kazimierz Bors, przypominając, iŜ
w sąsiedztwie gminy działka (po byłej masarni) została sprzedana i co na
tym gmina zyskała.
Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe sprzedaŜ miała miejsce w roku 1999 lub w
2000.Były w tym czasie inne potrzeby i Rada wtedy wyraziła zgodę na
sprzedaŜ na cele usługowe, które miały słuŜyć mieszkańcom. Pierwotnie
były załoŜenia aby tam powstała przetwórnia . JednakŜe nabywca nie mógł
sobie dać rady więc dokonał rozbiórki obiektu, ai grunt sprzedał. Pan Wójt
nie analizował za jaką kwotę sprzedał.
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Pan radny Jan Stańczyk stwierdził, Ŝe obecnie kupno kawałka ziemi
graniczy z cudem. Zdaniem radnego nie naleŜy wyzbywać się ziemi w
centrum Rzeczycy. Według radnego ziemi wyzbywa się tylko pijak. Ziemia
z roku na rok droŜeje i w tej chwili nie naleŜy podejmować takich decyzji.
Następnie radny zwrócił się do Pana Przewodniczącego jako nauczyciela
wychowania fizycznego. Czy przy GOK-u gdzie jest kompleks sportowy
jest zaplecze w postaci chociaŜby natrysków oraz parkingu?.Czy właśnie to
miejsce naleŜy sprzedawać? Kończąc swoje wystąpienie Pan radny
przypomniał słowa Wójta w poprzednie kadencji ,Ŝe posiadanie ziemi przez
gminę stanowi skarb i majątek. Radny podkreślił, Ŝe jest przeciwny
wyzbywania się ziemi w centrum Rzeczycy.
W dalszej dyskusji głos zabrał Pan radny Wojciech Szopa. Zdaniem
radnego ziemi wyzbywają się osoby, które mają jej nadmiar lub jakieś
potrzeby finansowe. SprzedaŜ tego kawałka ziemi nie rozwiąŜe w
radykalny sposób potrzeb budŜetu gminy. Aby dokonać sprzedaŜy muszą
być wcześniej wydatkowane środki z budŜetu gminy na potrzeby związane
z podziałem geodezyjnym, wyceną itp., a więc radny nie widzi Ŝadnego
logicznego uzasadnienia aby ten grunt był przedmiotem sprzedaŜy, co nie
oznacza Ŝeby nieruchomość ta była niezagospodarowana. W tym miejscu
radny podkreślił, Ŝe zgadza się z propozycją radnego Kazimierza Borsa
zdaniem którego na nieruchomości tej mógłby powstać obiekt Urzędu
Gminy. Ruch na ulicach się zwiększa i obecnie nie ma gdzie zaparkować
auta przed urzędem. Mają z tym problem równieŜ pracownicy Urzędu
Gminy. JeŜeli planuje się przeznaczyć 3 mln.zł. na rozbudowę budynku
Urzędu Gminy, to moŜe warto by się zastanowić nad przeznaczeniem
np.4 mln.zł i wybudować nowy w pełni funkcjonalny obiekt z zapleczem
parkingowym ,by wszystkie ośrodki administracyjne znajdowały się w
jednym obiekcie. Na pewno byłoby to rozwiązanie z korzyścią dla
wszystkich zarówno dla petentów jak i samych pracowników. Ponadto
Pan radny uwaŜa ,Ŝe jest to idealne miejsce dla stworzenia zaplecza
socjalnego dla obiektów sportowych, które są wokół GOK-u.
Dokonując sprzedaŜy tej nieruchomości pozbywamy się szans rozwoju w
tym zakresie.
Zabierając głos w dyskusji Pan Wójt nawiązał, Ŝe w dniu wczorajszym
uczestniczył o godz.9-tej we Mszy w Rzeczycy i zobaczył, jakie istnieje
niebezpieczeństwo w tym czasie na zaparkowanej przez auta ulicy
Kitowicza. Pan Wójt odwołując się do pamięci radnych poprzedniej
kadencji radnego Stańczyka i Samca wyjaśnił ,ze były takie zamierzenia
aby parking, który jest za mleczarnią zalać asfaltem. I to nie tylko dla
celów kościoła. Wójt zaznaczył, Ŝe nie naleŜy oczekiwać, Ŝe parkingi
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umoŜliwią podjazdy pod same drzwi instytucji. Takich moŜliwości nie
będzie.
Sytuacja taka jest nie tylko w Rzeczycy ale i w miastach czy to w Łodzi czy
w Warszawie. NatęŜenie ruchu jest coraz większe, samochody obecnie nie
są juŜ luksusem a stanowią środek produkcji. Pan Wójt jeszcze raz
podkreślił, Ŝe nie naleŜy oczekiwać od zarządzających Ŝe naraz
wybudowane będą wszędzie parkingi.
W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Wójta głos w dyskusji zabrała Pani
radna ElŜbieta Wilkońska. Radna uwaŜa, Ŝe najprawdopodobniej Wójt
jest bardzo zmęczony przedstawiając wizję lokalizacji parkingu za
mleczarnią.
Tyle obecnie się mówi o dostosowaniu choćby podjazdów dla osób
niepełnosprawnych, a Wójt sądzi, Ŝe ktoś z tamtego parkingu będzie szedł
do Urzędu Gminy.
Pan Wójt uznał ,Ŝe to radna jest zmęczona i nie słuchała tego co Wójt
mówił. Wójt nie kaŜe nikomu iść z tamtego parkingu do Urzędu Gminy.
Wójt miał na uwadze rozwiązanie polegające na podzieleniu części ulicy
Kitowicza tzw. związanej z kościołem i części ulicy Mościckiego związanej
ze sklepami i Altarem.
Pan radny Jan Stańczyk wyjaśnił, Ŝe kiedyś był przeciwny aby na
parkingu za mleczarnią był wyłoŜony asfaltem z uwagi iŜ było tam sporo
metrów kwadratowych lecz obecnie zmienił zdanie i proponuje aby na ten
cel pozyskać destrukt i nim zalać parking.
Pan Wójt odpowiedział, Ŝe w tym roku destruktu na pewno nie będzie.
Trzeba na ten cel mieć odpowiednie pieniądze i wtedy dopiero moŜna
dyskutować
Do powyŜszego zagadnienia więcej uwag nie zgłoszono.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Rzeczycy, a następnie zarządził
głosowanie.
Wynik głosowania był następujący : „Za” sprzedaŜą nieruchomości było 5
głosów; „ przeciwnych” sprzedaŜy było 5 głosów; 3 głosy były
„wstrzymujące się”. W czasie głosowania na Sali obrad było obecnych
13 radnych.( nieobecni byli Pani radna Wiesława Gierach i Pan radny
Leszek Kosiacki.) W związku z takim wynikiem głosowania uchwała nie
została podjęta.
W tym miejscu Pani radna ElŜbieta Wilkońska poprosiła o odnotowanie
w protokole nazwisk radnych, którzy głosowali przeciw sprzedaŜy
nieruchomości. Swoje stanowisko uzasadniła tym, Ŝe jest to waŜne. Z
uwagi na to, iŜ protokół jest publikowany w Internecie i niech osoby
czytające protokół
wiedzą, jak radni mają odwagę głosować.
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Przewodniczący uznał, Ŝe skoro jest takie Ŝyczenie radnej to protokolantka
odnotuje ten fakt w protokole .
Przeciw sprzedaŜy nieruchomości głosowali radni : Jan Stańczyk,
ElŜbieta Wilkońska, Kazimierz Bors, Wojciech Szopa i Baran
Janusz.
Od głosowania wstrzymali się radni : Kazimierz Chaber, Andrzej
Kępa i Stanisław Stępniak .
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
Ad.19) Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie
likwidacji środków trwałych.
Temat ten został zreferowany przez Panią Skarbnik- GraŜynę Frączak,
która poinformowała Ŝe kaŜdy majątek gminy Rzeczyca podlega ewidencji.
Ewidencja majątku gminy jest prowadzona
z ewidencji środków trwałych godnie z instrukcją Wszystkie elementy
które są zaewidencjonowane na koncie 011 jako środki trwałe, przed ich
likwidacją wymagana jest uchwała Rady Gminy. PrzedłoŜony projekt
uchwały zawiera takie zapisy likwidacji środków trwałych ,a są nimi
drukarka, która była w posiadaniu GOK w Rzeczycy oraz budynek
gospodarczy. Budynek ten był wcześniej wykorzystywany przez
przedszkole. Ponadto budynek ten uległ częściowemu zawaleniu w efekcie
czego dokonano jego rozbiórki .
Do powyŜszego radni nie wnieśli pytań i uwag.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
Uchwała Nr XVII/133/08 została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”
I stanowi ona załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.20) W ostatnim punkcie Sesji - wolne wnioski i zapytania
zostały poruszone następujące tematy:
1.Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Gwizdoń
w następującej sprawie :

zabrał głos

● Poinformował, Ŝe obecnie odpowiednie słuŜby coraz większą uwagę
zwracają
na przestrzeganie
przepisów związanych z warunkami i
bezpieczeństwem
pracy. W posiedzeniach komisji w których
Przewodniczący uczestniczył zwracano uwagę, przede wszystkim na
wykorzystywanie urlopów przez pracowników podległych Państwu jako
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dyrektorom ,jako Kierownikom ,dotyczy to równieŜ Pana Wójta. Podczas
posiedzeń Komisji zwracano teŜ uwagę na wymiar czasu pracy oraz złe
oświetlenie stanowisk pracy . Ponadto Przewodniczący przypomniał o
przestrzeganiu dyscypliny podczas obrad sesji –wyłączaniu telefonów
komórkowych oraz o nie czytaniu podczas obrad kolorowych czasopism.
2. Pan radny Jan Stańczyk zaproponował, aby zorganizowana została
sesja wyjazdowa do sejmu np. w miesiącu maju. Pan radny uwaŜa, Ŝe jest
w sejmie Pani minister ElŜbieta Radziszewska, która kandydowała na posła
z naszego terenu i na pewno oprowadziłaby nas po Sejmie.
● Pan Przewodniczący popiera propozycję radnego ,z tym Ŝe jego
zdaniem wyjazd taki nie był związany ze zwiedzaniem samego budynku
sejmu, ale równieŜ moŜna by uwzględnić spotkanie ze znaczącą postacią
jak równieŜ połączyć taki wyjazd z uczestnictwem w teatrze.
● Pan Wójt poprosił o dokonywanie zapisów u pani BoŜeny Burchart.
Termin wyjazdu zostanie ustalony jeŜeli będzie znana liczba uczestników.
3. Pan radny Andrzej Kępa zapytał czy jest moŜliwość zorganizowania
kursu na prawo jazdy kat.C – w podobnej formie jaki odbywał się na
obsługę wózków widłowych tj.z udziałem urzędu pracy, bądŜ pozyskaniem
dotacji na ten cel.
● Pan Wójt odpowiedział, Ŝe obecnie takiej moŜliwości w gminie Rzeczyca
nie ma. Wójt nie ukrywa,Ŝe zorganizowanie takiego kursu dla 50 osób
jaki miał miejsce było trudnym przedsięwzięciem. Nie ukończenie kursu
przez jego uczestnika wiązało się z karami finansowymi ponoszonymi
przez organizatora czyli gminę. Pan Wójt poinformował, Ŝe informacje o
organizowaniu tego typu kursów moŜna uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Łodzi.
4.Pan radny Wojciech Szopa oznajmił, Ŝe miał okazję uczestniczyć w
szkoleniu ( ze względów czasowych tylko przez jeden dzień) dotyczącym
pozyskiwania środków unijnych w latach 2007-2013, na róŜnego rodzaju
przedsięwzięcia w gospodarstwach rolnych.
Zdaniem radnego poziom tego szkolenia był bardzo niski wręcz Ŝenujący.
Prowadzący szkolenie praktycznie nie potrafił odpowiedzieć na większość
pytań. Radny zwrócił się z prośbą do Wójta o ile oczywiście Pan Wójt ma
na to wpływ, aby w takiej formie szkolenia się nie odbywały.
● W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe szkolenie to organizowały Izby
Rolnicze, a rolą Wójta było tylko udostępnienie lokalu.
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5. Pani radna ElŜbieta Wilkońska zwróciła się do Pana Wójta z prośbą
aby w prasie nie były pisane bzdury. Obecnie ukazuje się w gazecie „TIT”
po raz trzeci artykuł pt. „Rzeczyca na półmetku”. Naprawdę nie naleŜy się
ośmieszać. JeŜeli radna czyta po raz trzeci- Rzeczyca na półmetku ,to nie
wie czy to jest półmetek tej kadencji Pana Wójta czy właściwie co?.
Ponadto informacje zawarte w artykule są sprzed kilku lat. Zdaniem
radnej jest tyle innych spraw, które naleŜałoby rzeczywiście przedstawić.
Być moŜe naleŜałoby bardziej angaŜować szkoły bądź teŜ inne instytucje .
● Pan Wójt odpowiedział, Ŝe to nie on jest adresatem i to nie on redagował
ten artykuł. Pan wójt poinformował, Ŝe rozmawiał z Panem Markiem
Miziakiem i to nie on był autorem tego artykułu. Faktem jest, Ŝe
informacje zawarte w artykule są nieaktualne –rok 2004.Wprawdzie pod
artykułem podpisany jest Marek Miziak lecz od dwóch i pół roku tego
skrótu Pan Miziak nie uŜywa. Pan Wójt dzwonił w tej sprawie do redaktora
naczelnego tej gazety Pana Jacka Mroziewicza ,lecz do czwartku przebywa
na urlopie i Pan Wójt po jego powrocie postara się sprawę wyjaśnić.
● Pani radna ElŜbieta Wilkońska
niewykorzystanego urlopu ?

zapytała

ile

Pan

Wójt

ma

● Pan Wójt odpowiedział, Ŝe nie wie o to trzeba zapytać Panią Sekretarz.
Pan Wójt powiedział, Ŝe nie broni się przed urlopem bo wypoczynek jest
mu bardzo potrzebny. Aby móc zachować płynność w tym zakresie
naleŜałoby dokonać zmiany struktury organizacyjnej gdzie powinien być
zastępca Wójta , zastępca Skarbnika i wtedy moŜna by dyskutować.
W obecnej chwili Wójt odpowiada za gminę i chce uczestniczyć w jej Ŝyciu,
realizować określone zadania ,chce równieŜ wypoczywać, cieszyć się
zdrowiem i tym wszystkim co człowiek w Ŝyciu osiągnął.
Pan Wójt Marek Pałasz podsumowując obrady sesji stwierdził, Ŝe
dzisiejsza jest sesją bardzo waŜna i istotna jak kaŜda inna. Jednocześnie
podkreślił, Ŝe na dzisiejszej Sesji zamykamy rok 2007. ChociaŜ do roku
2007 jak i innych lat będziemy powracać. Pan Wójt prosił, aby się opierać
na faktach.
JeŜeli radny bądź teŜ pracownik ma jakieś wątpliwości jego jest prawem i
obowiązkiem przyjść i otrzymać informację rzetelną i uczciwą. W swoim
wystąpieniu Pan wójt podkreślił jeszcze raz, Ŝe w tej gminie za jego
rządzenia nie ma Ŝadnych spraw tajemnych mocy. Nie ma Ŝadnych umów,
nie ma Ŝadnych zobowiązań. Działania są otwarte i wszyscy pracownicy
jak i siedzący na sali kierownicy mają tą samą wiedzę co i Wójt. Pan Wójt
powiedział, Ŝe nie posiada Ŝadnych tajemnych dokumentów ani niczego co
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byłoby obce wśród siedzących tu koleŜanek i kolegów. Wójt nie moŜe
sobie pozwolić na to, aby kiedykolwiek wprowadzać w błąd radnych,
sołtysów itp. Na to nie pozwala godność osobista Wójta. Dalej zwracając
się do radnego pana Jana Stańczyka prosił, aby rzucając jakiekolwiek
cyfry jak to miało miejsce wcześniej przyszedł do Wójta i poprosił o
wyjaśnienie.
Pan Wójt podziękował wszystkim tym radnym, którzy głosowali za
absolutorium bo tym wyrazili podziękowanie za wytęŜoną pracę w 2007r.
KaŜdy radny ma prawo do wyraŜania swojej woli i radni, którzy wstrzymali
się od głosowania niech dokonają analizy i oceny
czy Wójt godnie
reprezentuje tę gminę.
Następnie Pan Wójt z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych złoŜył
Ŝyczenia, aby święta upłynęły wszystkim w radosnej atmosferze z nadzieją
na lepsze jutro.
Dalej Pan Wójt poinformował, Ŝe w dniu 4 kwietnia br.o godz.18-tej na
hali sportowej odbędzie się koncert Centralnego Zespołu Wojska
Polskiego. Pragnieniem artystów jak i Wójta jest obecność publiczności.
Zaproszeniami na koncert będzie zajmował się GOK. Na hali pomieści się
około 500 osób, a zatem 1/10 naszych mieszkańców. Zdaniem Wójta
winni być zaproszeni przedstawiciele róŜnych środowisk, zakładów pracy
działających na rzecz Gminy Rzeczyca. Pan Wójt podkreślił, Ŝe
zorganizowanie takiego koncertu jest nie lada wyzwaniem logistycznym i
inne gminy mogą pomarzyć o goszczeniu takiego zespołu. Poniekąd Wójt
uwaŜa, Ŝe kosztowało go to wiele trudu, czasu i wysiłku. Lecz Wójt nie
kończy swojej pracy o godz,15-tej czy 16-tej. Dokonując analizy karty
drogowej Wójt kończy pracę o godz.18 ,19,20 czy 21.
Pan Wójt myśli, Ŝe zostanie wynagrodzony za dobre uczynki dla ludzi,
którym stara się mówiąc w przenośni „rozdawać” na ile stać i spełniać
oczekiwania społeczne.
Pan Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom i i zamknął
obrady XVII sesji Rady Gminy .Sesja zakończyła się o godz. 1920.
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