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P R O T O K Ó Ł  NrXXXIX/2018

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 06 listopada 2018 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela -  Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.00 otworzył XXXIX Nadzwyczajną Sesję 

Rady Gminy Gzy zwołaną na wniosek Wójta Gminy.

Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą 

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

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni:

1. Baleński Artur

2. Franczak Stefan

3. Kaczorowski Zdzisław

4. Sobieraj Tomasz 

Ad. pkt 2.

Przewodniczący L. Pytel -  powiedział, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy Państwo radni. 

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby wystąpić 

z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy.

5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji samorządowej 

i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy.

6. Zamknięcie Sesji.
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Ad. pkt 3.

Wójt Gminy Barbara Polańska -  powiedziała, że uchwała się nie zmieniła. Treść uchwały jest 

praktycznie taka sama jak z 17 października 2018 r. Wyjaśniła, że z taką datą była wydana decyzja 

urzędowa. Projekt podziału wraz z decyzją został złożony do Starostwa Powiatowego. Wtedy, kiedy 

powinna być wprowadzona zmiana z taką datą, okazało się, że wcześniej, w styczniu 2018 r. na 

działce był podział geodezyjny, który gdzieś zaginął. Prawidłowa dokumentacja dotycząca podziału 

w wyniku którego powstała działka 39/3 została przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego. Po 17.10.2018 r. Starostwo Powiatowe odnalazło i wprowadziło podział 

z datą 26.10.2018 r. Z uwagi na to, że nie może być późniejszy podział działki jak data podjęcia 

uchwały, traci moc uchwała podjęta przez Radę Gminy w dniu 17 października 2018 r. W związku z 

tym jest prośba o unieważnienie wcześniejszej uchwały, a podjęcie uchwały z nową datą. 

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości 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 XXXIX/194/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości -  która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 4.

Przewodniczący L. Pytel -  powiedział, że dokonał analizy danych zawartych w oświadczeniach 

majątkowych radnych i nie stwierdził nieprawidłowości. Wszystkie oświadczenia zostały złożone 

w terminie w dwóch egzemplarzach, z których jeden został przesłany do Urzędu Skarbowego 

w Pułtusku. Jego oświadczenie majątkowe zostało przesłane do Wojewody Mazowieckiego, do którego 

nie wniesiono uwag. W wyniku analizy oświadczeń majątkowych przez Urząd Skarbowy w Pułtusku 

u 9 radnych stwierdzono drobne , nie rażące nieprawidłowości, w celu wyeliminowania ich 

w przyszłości.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych -  stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.

Wójt B. Polańska -  również poinformowała, że dokonała analizy danych zawartych w oświadczeniach 

majątkowych pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych 

Gminy Gzy. Dokonując analizy oświadczeń nieprawidłowości nie stwierdziła. Wszystkie oświadczenia 

zostały złożone w terminie w dwóch egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu przesłano do 

właściwych Urzędów Skarbowych.
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Jej oświadczenie majątkowe zostało przesłane do Wojewody Mazowieckiego i nie wniesiono do niego 

uwag. W wyniku analizy oświadczeń majątkowych przez Urząd Skarbowy w Pułtusku u 6 osób 

stwierdzono tylko bardzo drobne nieprawidłowości.

Informacja Wójta Gminy dotycząca oświadczeń majątkowych - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.

Informacja Urzędu Skarbowego w Pułtusku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, 

Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy , pracowników samorządowych, dyrektorów i kierowników 

jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje w imieniu wójta oraz złożona na początek 

pracy i Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 6.

Przewodniczący L. Pytel - na zakończenie sesji podziękował obecnym, za wspólnie spędzony czas. 

Obecnym radnym, a nowo wybranym radnym przyszłej kadencji, życzył trafnych decyzji i dobrej 

atmosfery, która byłaby sprzyjająca i dawałaby satysfakcję pracy radnym dla dobra społeczności 

gminy.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 13.16 zamknął XXXIX 

Sesję Rady Gminy Gzy.

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska
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Leon Pytel


