
P R O T O K Ó Ł  NrIY/2019

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Zdzisława Kaczorowskiego -  Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kaczorowski - o godz. 16.00 otworzył IV Nadzwyczajną 

Sesję Rady Gminy Gzy, która została zwołana w sposób prawidłowy, na wniosek Pana Wójta. Po 

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

nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi ąuorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Na wniosek radnego Wiesława Świątkowskiego minutą ciszy uczczono śmierć Pana Pawła 

Adamowicz Prezydenta Gdańska, który zginął pełniąc obowiązki służbowe.

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.

5. Zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań w zakresie przekazania w formie darowizn dróg 

gminnych.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań w zakresie przejęcia w formie darowizny drogi 

powiatowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

9. Zamknięcie Sesji.

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś chciałaby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian 

w przedstawionym porządku obrad? Jednocześnie nadmienił, że zgłoszona zmiana musi być 

zaakceptowana przez wnioskodawcę.

Radny Piotr Kownacki -  powiedział, że na terenie gminy Gzy funkcjonują dwa ośrodki zdrowia ale 

przy żadnym nie ma parkingu. Przy Ośrodku Zdrowia w Przewodowie leżą szkła i różne butelki A gdy 

popada osobom starym, chorym i niepełnosprawnym trudno dojść do budynku.
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Podobna sytuacja jest w miejscowości Szyszki, gdzie przebudowana została droga powiatowa, parking 

jest po drugiej stronie budynku ośrodka zdrowia , pod byłym sklepem , a nie ma oznakowanego 

przejścia dla pieszych. Następnie zapytał, czy może sprawę tę przedstawić pod koniec sesji?

Radca Prawny Edyta Frączak-Szatkowska -  zapytała, Pana radnego, czy wnosi do porządku obrad 

dodatkowy punkt „Sprawy bieżące gminy”, czy interpelację. Jednocześnie przypomniała, że 

interpelacje i zapytania można składać w każdym czasie i nie tylko na sesji w formie pisemnej za 

pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Gminy. Natomiast sesja zwyczajna będzie zwołana 

w niedługim czasie.

Radny P. Kownacki - powiedział, że chodzi mu o rozszerzenie porządku obrad o „Sprawy bieżące 

gminy”.

Wójt Gminy Cezary Wojciechowski -  wyjaśnił, że dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną i nie 

przewiduje zmian w porządku obrad. Natomiast najbliższa sesja zwołana w normalnym trybie 

planowana jest nadzień 1.03.2019 r. i wtedy będzie możliwość przedstawienia sprawy.

Radny P. Kownacki -  dodał, że zależy mu na tym, żeby nadać echa wśród społeczeństwa.

Radca Prawny E. Frączak-Szatkowska -  dopowiedziała, że treść interpelacji i zapytań podawana 

jest do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie 

internetowej gminy. W związku z tym przedstawiona sprawa nabierze echa.

Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Gminy mówił, 

że zapytania i interpelacje mogą być składane na ręce Przewodniczącego. Interpelacje są publikowane 

na BIP więc będzie rozgłos.

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

Ad. pkt 3.

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Pytań nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/21/2019 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.



Ad. pkt 4.

Skarbnik E. Stawińska -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2019.

Pytań nie było.

Wójt C. Wojciechowski -  poinformował, że sesja została zwołana głównie w związku z uzyskania 

100% dofinansowania wniosku na projekt „J@ w intemecie”, który był złożony w miesiącu grudniu 

2018 r. Kwota dofinansowania wynosi 149.520 zł. W związku z tym odbyły się spotkania z dyrektorami 

szkół. Projekt będą realizowały wytypowane 3 osoby po odbyciu stosownych szkoleń Z w/w projektu 

zostanie zakupione 22 laptopów, które po szkoleniu staną się własnością Gminy i będą służyły uczniom 

w szkołach na terenie gminy. Projekt przewiduje udział 267 osób w różnym wieku i różnych grupach 

tematycznych. Nabór osób do realizacji projektu prowadzą dyrektorzy szkół. Termin realizacji projektu

- 15.07.2019 r.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  uzupełnił, aby na zebraniach wiejskich, które się odbywają 

promować program wśród mieszkańców gminy.

Zastępca Wójta C. Parzychowski - przedstawił tematykę szkoleń jakie będą prowadzone w ramach 

programu:

- „Rodzic w Intemecie”

- „Mój Biznes w Sieci”

- „Moje Finanse i Transakcje w Sieci”

- „Działam w Sieciach Społecznościowych”

- „Tworzę Własną Firmę w Sieci”

- „Rolnik w Sieci”

- „Kultura w Sieci”.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2019 i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/22/2019 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 -  która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 5.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że Pan Starosta podjął uchwałę stanowisko 

w zakresie przyjęcia i przekazania w formie darowizn dróg powiatowych i gminnych i oczekuje tego 

samego od Gminy Gzy .
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Pan Starosta chce przejąć drogi gminne i wybudować je o charakterze ponadlokalnym. Przypomniał, że 

na wspólnym posiedzeniu Komisji wszyscy Państwo radni byli za przekazaniem dróg tj. drogi 

Przewodowo- Majorat -  Lipniki i drogi -Lipniki -Nowe Przewodowo-Gromin.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie stanowisk 

w powyższej sprawie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  poinformował, że Komisja 

pozytywnie opowiedziała się za przekazaniem dróg gminnych w formie darowizn Powiatowi 

Pułtuskiemu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

również poinformowała, że pozytywnie opowiedziała się za przekazaniem dróg gminnych w formie 

darowizny Powiatowi Pułtuskiemu.

Pytań nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - odczytał projekt uchwały stanowisko w sprawie podjęcia działań 

w zakresie przekazania w formie darowizn dróg gminnych i poddał pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/23/2019 stanowisko 

w sprawie podjęcia działań w zakresie przekazania w formie darowizn dróg gminnych -  która stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 6.

Zastępca Wójta C. Parzychowski - wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przejęcia od Powiatu 

Pułtuskiego drogi powiatowej od miejscowości Łady-Krajęczyno przez miejscowość Zalesie Lenki do 

miejscowości Skórznice. Nadmienił, że stanowiska w kwestii przejęcia powyższej drogi były 

podzielone. Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego była przeciwko przejęciu drogi 

powiatowej. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów była za przejęciem drogi. Przypomniał, że 

niektórzy Państwo radni uważali, że droga powinna zostać drogą powiatową. Jednocześnie dodał, że na 

terenie gminy jest ok. 49 km dróg powiatowych i jest ich najmniej w porównaniu z gminami ościennymi 

w powiecie pułtuskim.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie stanowisk 

w powyższej sprawie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poinformował, że Komisja 

pozytywnie opowiedziała się za przejęciem drogi powiatowej w formie darowizny od Powiatu 

Pułtuskiego.



Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

poinformowała, że Komisja negatywnie opowiedziała się za przejęciem drogi powiatowej w formie 

darowizny od Powiatu Pułtuskiego.

Radny W. Świątkowski -  zapytał, jakie ustalenia nastąpiły pomiędzy Gminą a Starostą, jaka będzie 

dalsza współpraca i co będzie w przyszłości ? Przypomniał, że każdy Starosta chciał od Gminy 

dofinansowania przebudowy dróg powiatowych w formie dotacji. Uznał, że jeżeli Gmina odmówi 

współpracy z Panem Starostą, to Pan Starosta będzie chciał od Gminy pieniądze. Jego zdaniem, trzeba 

negocjować, że owszem Gmina przejmie drogę, ale żeby Powiat nie chciał dofinansowania do 

przebudowy swoich dróg . Po czym zapytał, czy były takie ustalenia, czy nie?

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że rozmowy z Panem Starostą trwają. Na 

negocjacjach, co do budowy kolejności dróg powiatowych na terenie gminy. Przypomniał , że na 

wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 14.01.2019 r. zostały ustalona kolejność dróg położonych na 

terenie gminy Gzy będących drogami powiatowymi Starostwa Powiatowego:

1. Droga Kozłówka -  Grochy -Krzemień 

2 Droga Dziamo -Szyszki -  Ostaszewo 

3. Droga -  Gzy- Begno - Ostaszewo.

W związku z tym na negocjacjach takie stanowisko zostało przekazane i zapisane.

Natomiast, jeżeli chodzi o drogi gminne przekazane w formie darowizny Powiatowi Pułtuskiemu, to 

Pan Starosta chce wybudować je  z Funduszu Leśnego i są poza konkursem. Natomiast drogi, o których 

mówi Pan radny W. Świątkowski , to drogi te wszystkie będą do ewentualnego wkładu własnego 

Gminy, ale nie na tym etapie. Jeżeli będzie wiadomo, czy Pan Starosta uzyska dofinansowanie, a można 

uzyskać je w wysokości 80% to Pan Starosta 20% dołoży z własnych środków lub przy pomocy Gminy. 

W tej chwili jest to tylko uchwała intencyjna, żeby Pan Starosta mógł zlecić sporządzenie projektu 

i złożyć wniosek o dofinansowanie.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu W. Czapliński -  powiedział, że droga powiatowa 

Łady-Krajęczyno- Zalesie Lenki -Skórznice jest położona na ternie dwóch gmin. Dlatego wstrzymałby 

się z przejęciem, ponieważ nie wiadomo jakie będzie decyzja Gminy Winnica tzn. czy są 

zainteresowani swoim odcinkiem. Podkreślił, że taka była rozmowa na posiedzeniu Klubu Prawo 

i Sprawiedliwość. W związku z tym zaproponował porozumieć się z Gminą Winnica, czy są 

zainteresowani realizacją odcinka drogi położonego na swoim terenie. A na razie nie dzielić drogi 

i pozostawić do wyjaśnienia, iż nie są znane zapatrywania Gminy Winnica.
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Radny W. Świątkowski -  stwierdził, że każda droga jest potrzebna bez względu na terenie której 

gminy się znajduje. W związku z tym nie się co pytać, czy Gmina Winnica jest tym zainteresowana. 

Uważał, że trzeba dbać o to, żeby drogi były budowane.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu W. Czapliński -  jego zdaniem, droga ma większe 

szanse do dofinansowania i do zrealizowania niż droga podzielona.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zgodził się ze stwierdzeniem, że każda droga jest potrzebna. 

Jednak z punktu widzenia Gminy jako całości uważał, że trzeba działać priorytetowo tzn. określać 

istotne odcinki dróg. W rozmowie z Panem Starostą, Pan Starosta zapewniał, że przekazane Powiatowi 

Pułtuskiemu drogi nie będą miały wpływu na zadania realizowane przez Powiat, iż będą finansowane 

z innego funduszu. Jednak jako Przewodniczący Rady wyraził obawę, czy będą to jedyne drogi jako 

drogi realizowane w tej kadencji. Pan Starosta zapewnił go , że nie. Natomiast z trzech dróg 

wytypowanych na wspólnym posiedzeniu Komisji i aż dwie wymienił Pan Starosta. Według niego, Pan 

Starosta jest głęboko przejęty stanem dróg na terenie gminy, ponieważ o dwóch drogach mówił 

wyraźnie.

Radny W. Świątkowski -  uznał, że Pan Starosta zaczyna dbać o drogi powiatowe na terenie powiatu. 

Przykładem tego jest droga Żebry-Włosty - Słończewo. Dodał, że w rozmowie z Panem Starostą, Pan 

Starosta powiedział, że w najgorszym stanie są drogi na terenie gminy Gzy i będzie się starał w okresie 

tej kadencji wszystkie je przebudować, ponieważ w innych gminach takich potrzeb już nie ma. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały stanowisko w sprawie podjęcia działań 

w zakresie przejęcia w formie darowizny drogi powiatowej i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  1 głosem „za”, przy 8 głosach 

„przeciw” oraz 6 głosach „wstrzymujących” nie podjęła Uchwały stanowisko w sprawie podjęcia 

działań w zakresie przejęcia w formie darowizny drogi powiatowej.

Projekt uchwała stanowisko w sprawie podjęcia działań w zakresie przejęcia w formie darowizny drogi 

powiatowej -  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7.

Wójt C. Wojciechowski -  poinformował, że Pani Skarbnik Gminy zwróciła się z prośbą o przejście 

za porozumienie stron do innej pracy. W związku z tym będzie pracowała w urzędzie gminy do 

31.03.2019 r. przekazując dokumenty nowej Pani Skarbnik. Natomiast z dniem 28.02.2019 r. zostanie 

odwołana ze stanowiska Skarbnika Gminy.

Radny W. Świątkowski -  stwierdził, że nie wie co się dzieje w urzędzie gminy, ale dochodzą go 

plotki, że pracownicy odchodzą z Urzędu Gminy Gzy.
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Za to Urząd Gminy Sońsk rośnie w siłę i chce jeszcze więcej pracowników. Natomiast w Urzędzie 

Gminy Gzy nie potrzeba fachowców, trzeba wszystkich pozwalniać. W związku z tym chciałby się 

dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, na czym się to skończy i jakie Pan Wójt ma zamiary, 

ponieważ za wszystko odpowiada?

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zwrócił uwagę, że za czym wygłosi się takie wnioski należałoby 

się zapytać Panią Skarbnik.

Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że nie wie co się dzieje. Propozycji, żeby ktoś odszedł ze 

stanowiska nikomu nie składał, ani też nikogo nie odwoływał. Natomiast są osoby, które złożyły 

wypowiedzenie, iż mają do tego prawo. Podkreślił, że nie może odmówić, jeżeli ktoś chce odejść lub 

wiąże karierę gdzie indziej. Faktycznie są osoby, które złożyły wcześniej wymówienia z pracy , w 

stosownym czasie i zgodnie z przepisami. Ale jaka jest tego przyczyna nie jest w stanie odpowiedzieć. 

Dodał, że Panią Skarbnik o przyczynę odejścia z pracy nie pytał, a ona nie mówiła, że są głębsze 

przyczyny.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  udzielił głosu Skarbnik Pani E. Stawińskiej.

Skarbnik E. Stawińska -  zabierając głos podziękowała za współpracę, którą będzie zawsze mile 

wspominać. Nadmieniła, że człowiek uczy się przez całe życie, chciałby się rozwijać i spróbować też 

czegoś innego. I to jest przyczyna odejścia.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu W. Czapliński -  uznał, że widocznie nie było 

szczytem marzeń Pani Skarbnik pracować do końca życia w Gminie Gzy. Może ma nowe większe 

wyzwania Z tego co wie, Pani Skarbnik odchodzi do większej Gminy. Następnie zapytał, dlaczego 

wszystko opiera się na plotkach lub szukaniu drugiego dna lub jakiś insynuacji.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że również ubolewa, że Pani Skarbnik podjęła taką 

decyzję, bo myślał, że współpraca ułoży się na dłużej , ale szanuje to.

Radna Emilia Oleksa - dodała, że nie wie czy są to plotki, czy nie, ale już trochę przeżyła. Zmienia 

się kadra poczynając od Pana Wójta i Zastępcy Wójta, mija trochę więcej dwa miesiące i raptem 

odchodzą pracownicy. W związku z tym nie tylko radni, ale i mieszkańcy gminy pytają, co jest 

powodem odejścia pracowników, ludzi z wykształceniem , dużym stażem i z doświadczeniem. 

Uznała, że przyczyny nie zna, najlepiej znają ją  sami pracownicy, Pan Wójt lub Pan Zastępca Wójta. 

Jeśli chodzi o Panią Skarbnik to nie wierzy w to, że Pani Skarbnik myślała o odejściu, bo na pewno 

wiązała bardzo długie lata pracy z Gminą Gzy. Nie wierzy też w to, że na pewno miała większe 

wyzwanie. Następnie zapytała, czy Pan Wójt, bądź Pan Zastępca Wójta proponowali pracownikom, 

żeby zostali? Zauważyła, że obecnie sytuacja jest taka, że mieszkańcy gminy przychodzą do urzędu 

i w kwestii swoich spraw nie mają z kim rozmawiać.



- 8 -

A śledząc stronę BIP urzędu można zauważyć, że ogłaszane są kolejne konkursy i nie ma ludzi na 

określone stanowiska. W związku z tym mieszkańcy gminy czekają na załatwienie swoich spraw. 

Uważała, że sprawą należy się zainteresować dogłębiej i przemyśleć i coś z tym zrobić, żeby 

zatrzymać pracowników urzędu..

Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że do pracy Pani Skarbnik nie ma żadnych zastrzeżeń. Przed 

złożeniem ślubowania rozmawiał z Panią | Skarbnik i Pani Skarbnik powiedziała, że będzie pracować. 

Jest zaskoczony tą decyzją. Dlatego proponował, żeby Pani Skarbnik się zastanowiła, czy na pewno 

taką decyzję chce podjąć. Nadmienił, że Pani Skarbnik chciała odejść 1 lutego 2019 r . , a pracować do 

końca lutego. Jednak z uwagi na trudności ze znalezieniem osoby zgodziła się pracować o miesiąc 

dłużej. W końcu udało się znaleźć znaną osobę, która do bycia Skarbnikiem również posiada wysokie 

kompetencje.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska 

i jednocześnie dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach stwierdziła, że z Panią Skarbnik 

współpracowało jej się bardzo dobrze. Jednak kazała zwrócić uwagę, że czasy się zmieniają i obecnie 

jest era pracownika. Zmieniły się też wymagania i ambicje ludzi pracujących. Przykro jest jej i ż a l , 

że Pani Skarbnik odchodzi. Ale ma nadzieję, że z nową Panią Skarbnik nawiążą dobrą współpracę 

i ciągłość zostanie zachowana.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy 

i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  9 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IV/24/2019 w sprawie odwołania 

skarbnika gminy- która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że przed sesją Państwo radni mieli możliwość 

przeprowadzenia rozmowy i poznania bliżej Pani, której Pan Wójt zamierza powierzyć stanowisko 

Skarbnika Gminy. O zabranie głosu poprosił Pana Wójta.

Wójt C. Wojciechowski -  poinformował, że na stanowisko Skarbnika Gminy chce powołać Panią Ewę 

Krystynę Karpowicz. Myśli, że jest osobą kompetentną, iż pracuje w Starostwie Powiatowym 

w Pułtusku od 2005 r.

Pani Ewa Karpowicz -  powiedziała, że posiada studia magisterskie z technologii, studia 

podyplomowe zakresu rachunkowości, studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego w 

instytucjach publicznych i prywatnych, posiada certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do 

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ukończyła kurs Kadry i Płace, kurs umiejętności
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komputerowych, liczne szkolenia w zakresie centralizacji podatku VAT w jednostkach samorządu 

terytorialnego, dotyczące dotacji dla szkół samorządowych oraz szkolenia w zakresie księgowości 

i sprawozdawczości, sporządzenia sprawozdań. Przez 10 lat pracowała w firmach prywatnych 

prowadząc pełne księgi rachunkowe. Od 1.08.2005 r. jest zatrudniona w Starostwie Powiatowym 

w Pułtusku. Z dniem 1.08.2006 r. pełni funkcję Dyrektora Wydziału Finansów i Głównego Księgowego 

Starostwa Powiatowego w Pułtusku. W roku 2017 przez siedem miesięcy zastępowała Panią Skarbnik 

Gminy Obryte, która była na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim.

Pytań nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika i poddał 

pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za” przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr IY/25/2019 w sprawie powołania 

skarbnika gminy -  która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Skarbnik E. Karpowicz -  podziękowała za zaufanie i zapewniła, że będzie starała się sprostać 

obowiązkom, które na nią czekają.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 17.10 zamknął IV 

Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gzy.

Protokołowała: Przewodniczył:

Zofia Pszciółkowska
insp . ds. ob słu g i organ ów  
sam orząd ow ych

PRZEWODNICZĄCY 

Zdzisław Kaczorowski


