
RADA GMINY GZY

Protokół Nr XXXVIII/2018 

z Sesji Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 17 października 2018 r.

Gzy październik 2018 rok



P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVIII/2018

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 17 października 2018 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela- Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Leon Pytel -  o godz. 13.45 otworzył XXXVIII Sesję Rady Gminy 

Gzy. Przywitał radnych i zaproszonych gości. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co stanowi 

właściwe ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni:

1. Baleński Artur

2. Franczak Stefan

3. Grochowski Jacek

4. Kwiatkowska Bożena 

Ad. pkt 2.

Przewodniczący L. Pytel -  przypomniał, że porządek posiedzenia otrzymali wszyscy Państwo radni. 

Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Państwa radnych lub Pani Wójt chciałaby 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porządku obrad.

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  11 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła jednogłośnie porządek obrad w brzmieniu 

jak niżej.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 

2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy.



- 2 -

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 

sprzedaży, a także określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy Gzy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy użytkowania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 

obowiązującego na terenie Gminy Gzy w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018.

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

15. Sprawy bieżące gminy.

16. Wolne wnioski i pytania.

17. Zamknięcie Sesji.

Porządek obrad Sesji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący L. Pytel -  poinformował, że protokół Nr XXXVII/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej 

w dniu 13 września 2018 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się z nim zapoznać. Uwag do treści 

protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. pkt 5.

Wójt Gminy Barbara Polańska -  poinformowała, że Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Gzy 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie została 

przekazana informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Po dokonaniu analizy przez RIO, Gmina otrzymała opinię pozytywną o przedłożonej informacji 

o przebiegu wykonania budżetu. R IO zwróciła uwagę na niskie wykonanie wydatków majątkowych. 

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że w I półroczu były opracowania dokumentacji i przetargi, 

natomiast realizacja zadań następuje w II półroczu. Wszystkie zadania zaplanowane w 2018 r. zostaną 

wykonane, za wyjątkiem kilku zadań z funduszu wiejskiego we wsiach, w których nie dokonano zmiany 

przedsięwzięcia. Zaznaczyła, że na posiedzeniu w dniu 09.10.2018 r. Komisja Rewizyjna również 

pozytywnie opowiedziała się za wykonaniem budżetu za I półrocze 2018 r.
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Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2018 roku- stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.285.2018 z dnia 

14 września 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o 

przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2018 roku została przyjęta 

przez aklamację.

Ad. pkt 6.

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gzy 

obejmuje lata 2018-2027. Plan dochodów kształtuje się na poziomie: 16.116.952,59 zł 

w tym :

dochody bieżące - 15.884.619,20 zł 

dochody majątkowe - 231.973,39 zł 

Po zmianach wydatki wynoszą 18.726.783,94 zł 

w tym:

wydatki bieżące -  15.512.967,40 zł

wydatki majątkowe -  3.213.816,54 zł

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2.610.191,35 z ł .

Przychody zaplanowano w kwocie 3.049.191,35 zł

Na przychody składają się obligacje w kwocie 1.800.000 z ł , pożyczka w kwocie 447.905 zł i wolne 

środki w kwocie 801.286,35 zł.

Rozchody kształtują się na poziomie 439.000 zł.

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikające z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały 

zachowane w okresie spłaty długu.

Przewodniczący 1. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj -  przedstawił pozytywną opinię do 

w/w projektu uchwały.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 11.10.2018 r. -  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.
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Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia 

Oleksa - również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 11.10.2018 r. -  stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący L. Pytel -  poinformował, że w czasie między wspólnym posiedzeniem Komisji, 

a Sesją wpłynęły nieprzewidywane środki. W związku z tym przedstawił autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy, które poddał pod 

głosowanie:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 229.883,00 zł. Plan dochodów budżetu 

Gminy ogółem wynosi: 16.346.475,59 zł.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła przedstawioną autopoprawkę.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 229.883,00 zł. Plan wydatków budżetu 

Gminy ogółem wynosi : 18.956.666,94 zł.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” również przyjęła przedstawioną autopoprawkę. 

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

-  stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/187/2018 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 7.

Skarbnik E. Stawińska -  przedstawiła zmiany do uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2018.

Dochody

Zwiększenia -  139.731,80 zł

Na zwiększenia składają się decyzje Wojewody Mazowieckiego na kwotę 90.360,80 z ł . Decyzje 

dotyczą organizacji pracy w USC, zwrot funduszu sołeckiego za 2017 r. jak również dotacja na prace 

w GOPS, na opiekę nad ludźmi.
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Zwiększenie dochodów o kwotę 49.351 zł, wiąże się z większym wpływem z tytułu podatku od 

osób fizycznych , otrzymanym z urzędów skarbowych i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych.

Po stronie zmniejszeń zmniejszono 87.600 z ł . Składa sie na to decyzja Wojewody Mazowieckiego na 

zmniejszenie planu dotacji na realizację programu „500plus“, o kwotę 53.100 zł i zmniejszenie planu 

dochodów na wpływach z opłat o 26.500 zł 

Wydatki

Po stronie wydatków -  zmniejszenia są w kwocie 192.135,60 zł 

Zwiększenia -  274.864,79 zł

Dział 600 - zwiększenie planu wydatków - 3.000,00 zł na zakup gruntów pod drogę dojazdową 

w Obrębie Gzy-Wisnowa oraz zmniejszenie w kwocie 33.562,33 zł, które wynika z:

- zmniejszenia wartości zadania pn."Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo"

- zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie bieżące dróg gminnych o kwotę 32.562,33 zł dlatego, iż 

mieszkańcy Sołectwa Ołdaki zrezygnowali z zadania "Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie 

tłucznia we wsi Ołdaki" przeznaczając je na inne zadanie.

Dział 750 - zwiększenie planu wydatków - 3.447,00 zł . Są to środki przyznane przez Wojewodę 

Mazowieckiego na realizację zadań USC. W wyniku analizy finansowej zmniejszenie o kwotę 

2.100,00 zł

Dział 801 -  zwiększenie planu wydatków - 250.657,46 zł oraz zmniejszenie - 84.826,66 zł.

Dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach (rozdział 80101 - zwiększono o 19.085,36 zł 

i rozdział 80149 - zwiększono o 7.096,10 zł).

Ustalono dotację na dzieci w klasach I-III na kwotę 853,98 zł i w klasach IV-VIII -  na kwotę 821,95zł

- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -  ustalono dotację miesięczną 

na dziecko 279,78 zł,

- w rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - roczna kwota dotacji - 73.326,36 zł 

(2 uczniów), miesięczna kwota dotacji wynosi 1.429,08 zł i 4.681,45 zł w zależności od stopnia 

niepełnosprawności ucznia,

- w rozdziale 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego dotacja za okres IX-XII 2018r. 7.096,10 zł (1 dziecko),

- kwotę 18.900,00 zł przeznacza się na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Gzy, 

a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
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- pozostałe zmiany tj. ok 130.000 zł w planie wydatków wynikają z zabezpieczenia środków na 

wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez JST.

Dział 851 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.151,00 zł na zakup materiałów i usług w celu 

przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 - zwiększenie planu wydatków - 2.050,00 zł oraz zmniejszenie - 7.153,00 zł

- zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 85219 w kwocie 47,00 zł wynika z realizacji zadań 

w ramach opieki nad osobami niepełnosprawnymi (opiekun prawny),

- w wyniku analizy finansowej zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 6.000,00 zł 

Dział 855 - zwiększono plan wydatków o kwotę 53.100,00 zł związanych z realizacją programu „500 

plus“.

Dział 900 - zwiększenie planu wydatków -10.562,33 zł oraz zmniejszenie - 1.000,00 zł 

Mieszkańcy Sołectwa Ołdaki zrezygnowali z poprzednich zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i zwiększyli środki na realizację zadania "Zakup latami solamych z montażem we wsi Ołdaki".

Dział 921 - zmniejszono plan wydatków w kwocie 12.000,00 zł w wyniku analizy finansowej. 

Przewodniczący L. Pytel -  powiedział, że z uwagi na to, że w międzyczasie były dodatkowe wpływy 

środków, zaszła konieczność wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018, które należy przegłosować przed podjęciem uchwały. 

Radny Jacek Barkała -  z uwagi na dużą ilość autopoprawek do projektu uchwały, wnioskował 

o przegłosowanie wszystkich autopoprawek blokiem tj. jednym głosowaniem, iż są to przesunięcia 

pomiędzy paragrafami.

Przewodniczący L. Pytel -  poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Barkały.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła wniosek radnego.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 i poddał pod głosowanie:

1. Zwiększa się plan dochodów w klasyfikacji 751-75109-2010 o kwotę 29.300,00 zł, a w 

klasyfikacji 855-85501-2060 o kwotę 200.583,00 zł z tytułu otrzymania dotacji. Plan dochodów 

budżetu Gminy po zmianach wynosi 16.346.475,59 zł, w tym dochody bieżące 16.114.502,20 

zł.

2. Zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji:

751-75109-3030 o kwotę 29.300,00 zł;

751-75109-4110 o kwotę 139,00 zł;

751-75109-4120 o kwotę 19,00 zł;
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751-75109-4210 o kwotę 3.226,00 zł 

i zmniejsza w klasyfikacji:

751-75109-4300 o kwotę 1.500,00 zł;

751-75109-4170 o kwotę 1.884,00 zł

w celu zorganizowania wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018r.

3. Zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 855-85501-4210 o kwotę 449,00 zł, w klasyfikacji 

855-85501-3110 o kwotę 200.134,00 zł w celu realizacji Programu 500+.

4. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 18.956.666,94 zł, w tym wydatki bieżące 

15.742.850,40 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków w klasyfikacji 700-70005-4430 o kwotę 850,00 zł i w klasyfikacji 

852-85214-3110 o kwotę 1.150,00 zł, a zwiększa się w klasyfikacji 852-85214-4300 o kwotę 

2.000,00 zł na zakup usług pogrzebowych dla podopiecznych GOPS.

6. Zmniejsza się plan wydatków w klasyfikacji 754-75412-4210 o kwotę 2.500,00 zł, a zwiększa 

w klasyfikacji 900-90095-4300 o kwotę 2.500,00 zł na zakup usług.

7. Zmniejsza się plan wydatków w klasyfikacji:

700-70005-4210 o kwotę 400,00 zł;

710-71004-4300 o kwotę 600,00 zł;

921-92109-4260 o kwotę 330,00 zł;

921-92127-4110 o kwotę 90,00 zł;

921-92127-4120 o kwotę 90,00 zł;

921-92127-4170 o kwotę 490,00 zł;

a zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 900-90009-4270 o kwotę 2.000,00 zł na zakup 

usług remontowych.

8. Zmniejsza się plan wydatków w klasyfikacji 801-80103-2540 o kwotę 453,99 zł, 

a w klasyfikacji 801-80103-4010 zwiększa się o kwotę 453,99 zł. Zmiana wynikła 

z ponownego przeliczenia podstawowej kwoty dotacji przypadającej na dzieci uczęszczające do 

oddziałów przedszkolnych.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  11 głosami „za“ przy głosów 

„przeciwnych44 oraz 0 głosów „wstrzymujących44 przyjęła odczytane autopoprawki.

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 -  

stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący I. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  przedstawił pozytywną opinię do w/w 

projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2018 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/188/2018 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 i poddał pod głosowanie -  która stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu.

W tym momencie Sesję opuścił radny Zdzisław Kaczorowski i radny Mariusz Mordwiński 

pomniejszając ilość członków Rady biorących udział w posiedzeniu do 9 osób.

Ad. pkt 8.

Wójt B. Polańska -  przypomniała, że Statut Gminy Gzy został uchwalony w 2003 r . . Od tamtej pory 

zostało do niego wprowadzonych wiele zmian. Obecnie został opracowany nowy Statut Gminy Gzy, 

gdzie zostały w nim uwzględnione wszystkie zmiany i zmiany , które będą obowiązywały od nowej 

kadencji Rady Gminy.

Przewodniczący 1. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  przedstawił pozytywną opinię do w/w 

projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy 

i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu -9 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/189/2018 w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Gzy i poddał pod głosowanie -  która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 9.

Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że temat określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, a także 

określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
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Gzy omawiany na zebraniach wiejskich mieszkańców poszczególnych sołectw przy uchwalaniu 

przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2019 r. Z odbytych zebrań wiejskich do urzędu gminy 

wpłynęły opinie. W związku z powyższym na dzisiejszej Sesji będzie podejmowana uchwała

0 maksymalnej liczbie zezwoleń na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży , a także usytuowania miejsc sprzedaży

1 podawania napojów alkoholowych.

Przewodniczący 1. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, a także określenia 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  przedstawił pozytywną opinię do w/w 

projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

także przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

oraz w miejscu sprzedaży, a także określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy Gzy i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu -9 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/190/2018 w sprawie 

określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, a także określenia zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gzy -  która stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.

Wójt B. Polańska -  poinformowała, że projekt uchwały dotyczy działki znajdującej się we wsi 

Porzowo, a stanowiącej własność Gminy Gzy. Nadmieniła, że Ochotnicza Straż Pożarna w Porzowie 

złożyła wniosek, aby Gmina przekazała w użytkowanie w/w działkę. Jest to działka o powierzchni 

0,1400 ha.

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy użytkowania.
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  przedstawił pozytywną opinię do w/w 

projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

także przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania.

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu -9 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/191/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania -  

która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.

Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że w związku ze zmianą przepisów, aby został przyjęty Regulamin 

dostarczania wody musi być podjęta uchwała przyjmująca Regulamin, która następnie wraz z projektem 

Regulaminu odsyłana jest do zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Generalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody, obowiązującego na terenie 

gminy Gzy , w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  przedstawił pozytywną opinię do w/w 

projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

także przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody, obowiązującego na terenie gminy Gzy , w celu przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu.

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/192/2018 sprawie 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody, obowiązującego na terenie gminy Gzy , w celu 

przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu -  która stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu.

Ad pkt 12.

Wójt B. Polańska -  powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Obrębie Gzy -  Wisnowa o powierzchni 284 m 2.
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Okazało się , że dwóch mieszkańców gminy, którzy mają grunty w tej wsi nie ma dojazdu do pól. 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały, aby umożliwić tym mieszkańcom dojazd do 

działek. Wcześniej nabycie niezabudowanej działki było niemożliwe.

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  przedstawił pozytywną opinię do w/w 

projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

także przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości.

Rada Gminy w obecności 9 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/193/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 13.

Wójt B. Polańska -  przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku 

szkolnym 2017/2018.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 radni 

przyjęli przez aklamację.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 -  stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14.

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi.

Ad. pkt 15.

Wójt B. Polańska -  powiedziała, że wykonanie zadań zaplanowanych w budżecie zbliża się ku 

końcowi. Trwa budowa nowego odcinka drogi gminnej Sulnikowo-Nowe Skaszewo przy 

dofinansowaniu z FOGR. Termin realizacji -  koniec października 2018 r. Na środkowy odcinek drogi 

został również złożony wniosek o dofinansowanie.

W kwestii opłat melioracyjnych poinformowała, że na stronie internetowej urzędu gminy jest podany 

numer konta, na który można dokonywać wpłat.

Zaznaczyła, że zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej obecna Rada Gminy 

z Wójtem funkcjonuje do dnia 16 listopada 2018 r.
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W punkcie tym podziękowała wszystkim, którzy służyli jej radą i pomocą za wspólne 8 lat pracy na 

rzecz małej ojczyzny - Gminy Gzy. Chociaż nie zawsze się zgadzali, ale dochodzili do porozumienia. 

Uznała, że z poprzednią Radą Gminy i obecną Radą Gminy zadanie swoje spełnili. Jako Wójt Gminy 

zawsze kierowała się dobrem Gminy i dobrem jej mieszkańców, działając w ramach obowiązujących 

przepisów prawa. Teraz po 41 latach pracy na terenie gminy Gzy, czas odejść jej na zasłużoną 

emeryturę.

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy Gzy 

złożył serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę. W swoim przemówieniu zaczerpnął 

słowa z Biblii, że wszystko zależne jest od czasu i ostatecznie od Boga.

Przewodniczący L. Pytel - w imieniu własnym i nieobecnego Wiceprzewodniczącego S. Franczaka 

złożył Pani Wójt podziękowanie za 8-letni czas pracy, gdzie były chmury i słońce, ale słońca było 

więcej. Za to, że zawsze potrafili znaleźć wspólne zdanie i wspólne bezinteresowne działania zgodnie 

z obowiązującym prawem. Życzył Pani Wójt dużo zdrowia, powodzenia na niwie społecznej 

i wszystkiego najlepszego. Podziękował również wszystkim radnym i sołtysom, kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Gzy, służbom mundurowym, mieszkańcom gminy za wyrozumiałość , za 

życzliwość, otwartość i uwagi, które chętnie przyjmował.

Z okazji kończącej się kadencji Rady Gminy i Wójta, a także przypadającej 100-nej rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę, radni, sołtysi i dyrektorzy szkół otrzymali pamiątkowe 

książki.

Ad. pkt 16.

Słowa podziękowania na ręce Pani Wójt w imieniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej w Gzach i druhów strażaków złożył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP 

Andrzej Jusiński. Podkreślił, że jako kobieta Pani Wójt zdała egzamin ze współpracy ze strażą. Dzięki 

zaangażowaniu Pani Wójt udało się wspólnie zakupić wiele nowoczesnego sprzętu, pozyskać 

samochody pożarnicze i wyremontować remizy.

Podziękowania za współpracę i rozmowy z Panią Wójt złożył również Kierownik Posterunku Policji 

w Świerczach Pan Krzysztof Goździewski.

Radna Jadwiga Koc -  w imieniu wszystkich sołtysów podziękowała Pani Wójt za współpracę, za 

dobre serce, za wniesienie dużo ciepła, za to co zrobiła dla Gminy Gzy. Myśli, że widać to i czuć 

i sołtysi będą pamiętać to jeszcze długo.

W imieniu radnych i sołtysów podziękowała także Panu Przewodniczącemu Rady L. Pytelowi za 8 lat 

wspaniałej współpracy, że wszystko najpierw rozważali, a później decydowali, żeby było jak najlepiej 

dla społeczności gminy. Życzyła dużo zdrowia, satysfakcji i spełnienia wszystkich marzeń.
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Pani Wójt B. Polańska -  podziękowała także wszystkim pracownikom urzędu gminy w tym Pani 

Skarbnik, która pracuje wzorowo i Panu Radcy Prawnemu Bogusławowi Sokalskiemu -który opiniuje 

uchwały na sesję Rady Gminy , a te nie są odrzucane przez RIO i Wydział Prawny Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

Ad. pkt 17.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.55 zamknął XXXVIII 

Sesję Rady Gminy Gzy.

Protokołowała: Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska
PRZEWODNICZĄCY

RADY


