P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/10
z sesji Rady Gminy Rypin
odbytej w dniu 23 czerwca 2010 r.
XXXVI sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 23 czerwca 2010 r.
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała do godz. 1115.
Sesji przewodniczyła Janina Iwona Andrzejczuk – Przewodnicząca Rady
Gminy Rypin.
Przewodnicząca rady gminy – Janina Iwona Andrzejczuk dokonała
otwarcia XXXVI sesji Rady Gminy Rypin. Przywitała wójta gminy, radnych,
sołtysów, pracowników urzędu oraz wszystkich obecnych gości na sali obrad.
Następnie stwierdziła, że na ustawowy skład 15 radnych rady gminy w sesji
uczestniczyło 9 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1/ Ryszard Potwardowski – wójt gminy,
2/ Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy,
3/ absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum,
4/ rodzice wyróżnionych absolwentów,
5/ dyrektorzy szkół,
6/ sołtysi – według załączonej do protokołu listy obecności,
Przewodnicząca rady gminy – Janina Iwona Andrzejczuk przedstawiła
porządek obrad XXXVI sesji rady gminy.
Przewodnicząca rady gminy Janina Iwona Andrzejczuk przedstawiła,
a następnie poddała pod głosowanie porządek obrad sesji rady gminy.
Podczas głosowania na sali obrad było obecnych 9 radnych.
Radni w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ( 9 głosami
,,za” ) przyjęli następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji rady gminy odbytej w dniu 7 czerwca
2010 roku.
2. Występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym.
3. Wręczenie nagród wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjum.

4. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Rypin na rok 2010.
a) opinia komisji,
b) pytania, uwagi,
c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Rypin na rok 2010 r.
5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
a) pytania, uwagi,
b) projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu
nieruchomości.
6. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
a) zgłaszanie wniosków, pytań,
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszone wnioski, pytania.
7. Zakończenie obrad XXXVI sesji rady gminy.
Porządek obrad:
Do p-ktu 1-ego
Przewodnicząca rady gminy – Janina Iwona Andrzejczuk poddała pod
głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji rady gminy odbytej w dniu
7 czerwca 2010 roku informując, że jest on dostępny w biurze rady oraz na
stronie internetowej urzędu gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w
głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 9 głosami „za” ) przyjęli protokół z XXXV
sesji.
Do p-ktu 2-ego
Wszyscy zgromadzeni na sali obrad wraz zaproszonymi gośćmi mieli
przyjemność obejrzeć występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Starorypinie Rządowym.
Na salę obrad przybyli radni Arkadiusz Jakubowski, Ireneusz Zabłocki,
Wojciech Krajewski, Marek Cieplak.
Do p-ktu 3-ego
Dyrektorzy szkół przedstawili osiągnięcia oraz zdobyte wyróżnienia
poszczególnych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku
szkolnym 2009/2010:
1/ Szkoła Podstawowa Borzymin:
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Michał Gorczyński
2/ Szkoła Podstawowa Sadłowo:
Natalia Zdrojewska
Paweł Lisowski
3/ Szkoła Podstawowa Starorypin Rządowy:
Marta Michalska
4/ Szkoła Podstawowa Stępowo:
Jolanta Stawicka
Marcin Stawicki
5/ Szkoła Podstawowa Zakrocz:
Dawid Kuciński
6/ Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach:
Małgorzata Wiśniewska
Kamila Maria Nowatkowska
Wójt gminy Ryszard Potwardowski złożył gratulacje w/w absolwentom
życząc dalszych osiągnięć w nauce wręczając nagrody książkowe
a rodzicom listy gratulacyjne wraz z pamiątkową książką pt. ,,Okolice Rypina”
(monografia historyczną wsi gminy Rypin) z broszurką zawierającą
charakterystykę Kapliczek i krzyży przydrożnych w gminie Rypin.
Przewodnicząca rady gminy Janina Iwona Andrzejczuk złożyła gratulacje
wręczając rodzicom kwiaty.
Wszyscy absolwenci upamiętnili uroczystą chwilę zdjęciem z wójtem
gminy oraz przewodniczącą rady gminy.
Przewodnicząca rady Janina Iwona Andrzejczuk ogłosiła 10 minut przerwy
w obradach.
P o p r z e r w i e.
Do p-ktu 4-ego
Ryszard Potwardowski – wójt gminy złożył wniosek w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 w załączniku Nr 3 pkt. 14
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012,
przeniesienie planu finansowania budowy kanalizacji w miejscowości Marianki
na rok 2012. Poinformował również, że składany jest obecnie wniosek
o dofinansowanie tej inwestycji.
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Do p-ktu 4-ego a
Wiesława Sokołowska – z-ca przewodniczącego komisji budżetowej
przedstawiła pozytywną opinię komisji w tej sprawie.
Do p-ktu 4-ego b
Nie zgłoszono pytań, uwag.
Do p-ktu 4-ego c
Przewodnicząca rady gminy – Janina Iwona Andrzejczuk poddała projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na
rok 2010 pod głosowanie.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie (13 głosami ,,za”) uchwałę podjęli.
Uchwała Nr XXXVI/252/10 stanowi załącznik do protokołu.
Do p-ktu 5-ego
Ryszard Potwardowski – wójt gminy przedstawił wniosek w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
działki o pow. 0,0018 ha położonej w miejscowości Marianki, stanowiącej
własność p. Marzeny i Sławomira Pomianowskich.
Do p-ktu 5-ego a
1/ Adam Szalkowski – radny, zam. Głowińsk
Pytał o cenę w/w nieruchomości.
2/ Ryszard Potwardowski – wójt gminy
Wyjaśnił, że cenę zakupu nieruchomości można będzie uzgodnić po podjęciu
uchwały.
Do p-ktu 5-ego b
Przewodnicząca rady gminy – Janina Iwona Andrzejczuk poddała projekt
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
pod głosowanie.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym,
(12 głosami ,,za” i 1 ,,wstrzymuję się”) uchwałę podjęli.
Uchwała Nr XXXVI/253/10 stanowi załącznik do protokołu.
Do p-ktu 6-ego a
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1/ Wojciech Krajewski – radny, zam. Stawiska
Pytał o przetarg drogi Sadłowo – Sadłowo Nowe?
2/ Marek Cieplak – radny, zam. Zakrocz
Pytał kiedy nastąpi remont chodnika w miejscowości Zakrocz?
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3/ Ryszard Potwardowski – wójt gminy poinformował, że w tej chwili nie
odpowie na pytanie. Jeżeli znajdzie się fachowiec to w/w zadanie zostanie
wykonane.
4/ Marek Cieplak – radny, zam. Zakrocz
W związku z remontem w/w chodnika zaproponował, że zbierze odpowiednią
liczbę osób oraz udostępni własny ciągnik i zajmie się rozbiórką starego
chodnika i położeniem nowego. Potrzebny jest tylko materiał.
5/ Ryszard Potwardowski – wójt gminy stwierdził, że materiał zostanie
udostępniony.
Do p-ktu 6-ego b
Informacji oraz odpowiedzi udzielili:
1/ Ryszard Potwardowski – wójt gminy:
- poinformował, że przetarg na przebudowę i modernizację i częściowe
poszerzenie drogi Zakrocz – Dębiany wygrała firma PHU ,,TRAHAN” z Iławy
natomiast na drogę Dylewo – Rypin – Godziszewy wygrała Firma ,,EKOBUD” z Torunia,
- nie było jeszcze przetargu na drogę Sadłowo – Sadłowo Nowe,
2/ Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy:
- przedłożył informacje nt. zbiórki środków pieniężnych dla powodzian
organizowanej w poszczególnych sołectwach: Marianki, Linne, Starorypin
Prywatny, Głowińsk, Sadłowo, Sadłowo Nowe, Godziszewy, Rypałki oraz w
Gimnazjum w Kowalkach. Łączna kwota wynosi 10.549,10 zł. Ostatecznych
wpłat można dokonać do piątku tj. 11.06.2010 r.,
- przedstawił wyniki oraz przebieg II tury wyborów prezydenckich na terenie
kraju, województwa oraz powiatu. Najwyższą frekwencję uzyskała OKW Nr 2
w Rypinie (41,49%).
Do p-ktu 7-ego
Przewodnicząca rady gminy – Janina Iwona Andrzejczuk podziękowała
za udział w obradach i na tym zamknęła obrady XXXVI sesji Rady Gminy
Rypin.
Przewodnicząca Rady

Protokołowała

Janina Iwona Andrzejczuk

Agnieszka Krauza
Sekretarka urzędu gminy
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