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P R O T O K Ó Ł  Nr X/2019
z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 listopada 2019 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Zdzisława Kaczorowskiego - Przewodniczącego Rady

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski -  o godz. 15.33 otworzył X Sesję Rady 
Gminy Gzy i oświadczył, że sesja została zwołana w sposób prawidłowy. Po przywitaniu radnych 
i gości zaproszonych oświadczył również, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co stanowi właściwe 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie 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. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

terenie gminy na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy.
14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019.
15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
16. Przyjęcie protokołu z VIII sesji i IX sesji.
17. Sprawy bieżące gminy.
18. Wolne wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie sesji.
O godz. 15.38 na salę obrad dołączył radny Andrzej Pychewicz . Aktualna ilość radnych biorących udział 
w posiedzeniu -1 5 .
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pan Wójt chciałby wystąpić 
z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?
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Wójt Gminy Gzy Cezary Andrzej Wojciechowski -  zaproponował małą modyfikację punktu 12 
w porządku obrad o nazwie podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali 
sportowej w Gzach. Dodał, że będzie to mniejszy zakres, gdzie chodzi o konkretny gminny obiekt. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła przez aklamację porządek posiedzenia 
w brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie 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. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

terenie gminy na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy.
14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019.
15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
16. Przyjęcie protokołu z VIII sesji i IX sesji.
17. Sprawy bieżące gminy.
18. Wolne wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały 
szczegółowe przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Dodał, że są to kosmetyczne zmiany 
w budżecie pod koniec roku 2019. Odbył się przetarg na drogę w Sulnikowie, gdzie Gmina zmieściła 
się w programie finansów, gdzie środki zostały zabezpieczone. Z tego względu nie było potrzeby 
zastosowania zmian w projekcie uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  dodał, że Gmina ma otwarte kilka ofert, gdzie nie 
wszystkie zmieściły się w budżecie. Okazało się, że Gmina posiada środki i nie trzeba zmieniać 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Oznajmił, że komisja będzie weryfikowała oferty czy 
wykonawcy złożyli prawidłową ofertę, a potem Gmina będzie realizować. Jeżeli najniższa oferta 
zostanie odrzucona z jakiegoś powodu to wtedy należałoby pomyśleć o zmianie w budżecie. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy.
Opinie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20.11.2019 r. -  stanowią 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Opinie Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 20.11.2019 r. -  stanowią załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 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 X/58/2019 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu 
Ad. pkt 4.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że podobnie jak punkt poprzedni projekt uchwały w sprawie 
zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 był omawiany na wspólnym posiedzeniu 
Komisji. Są to zmiany zapewniające ciągłość dochodów i wydatków.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy 
na rok 2019.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu 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 X/59/2019 w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 -  która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że cena żyta do celów naliczania podatku rolnego wynosi 
2,5 q żyta razy cena, którą Państwo radni przyjmują. Dodał, że jeżeli Państwo radni nie uchwalą to 
pozostanie wymiar podatku z ceną jaką podaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
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Proponuję obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. z kwoty 58,46 zł za 1 dt do 
kwoty 53,00 zł za 1 dt na rok 2020.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na rok 2020 z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 53,00 zł za 
1 dt.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Radny Piotr Kownacki -  uważał, że społeczeństwo zostało wprowadzone w błąd. Cena zbytu żyta jest 
w kwocie od 46,00 -  60,00 zł. Dodał, że cena nie jest obniżana tylko podwyższana. Oznajmił, że dla 
rolników był to rok suszowy, plony słabe, a nakłady takie same. Uważał, że powinno być 50,00 zł 
zal dt.
Radny Wiesław Świątkowski -  powiedział, że gdy Pan Wójt nie był jeszcze Wójtem, 
a przedstawicielem Mazowieckich Izb Rolniczych to trzy lata temu na posiedzeniu na sesji mówił 
inaczej o projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
na rok 2017. Przytoczył fragment protokołu z sesji: „powiedział, że cena 1 dt żyta w kwocie 50 zł 
przyjmowana do celów wymiaru podatku rolnego jest ceną nierealną na bieżący rok. GUS publikuje 
swoje, co przy spadających cenach żyta, cena w GUS spada wolniej. Na dzień dzisiejszy cena na skupie 
wynosi od 45zł do 50 zł za 1 dt. Przypomniał, że warunki w żniwa były niesprzyjające, a cena żyta na 
poziomie 50 zł za 1 dt jest nie do osiągnięcia. Poinformował, że na spotkaniu Izb Rolniczych, Izby 
Rolnicze sugerowały, że cenę do podatku powinno się ustalić na poziomie jaka jest realna do osiągnięcia 
przez rolnika. Jego zdaniem, cena proponowana przez Panią Wójt jest stanowczo zawyżona. Poza tym 
Izby Rolnicze stwierdziły, że urzędom gmin opiniować będą tylko takie projekty uchwał, w których jest 
propozycja obniżenia ceny 1 dt żyta. Według niego realną ceną żyta powinna być cena od 45zł do 50 zł 
za 1 dt. Natomiast cena 50 zł za 1 dt żyta jest w ogóle nie do przyjęcia.” Stwierdził, że teraz Pan jest 
Wójtem Gminy. Dodał, że od stycznia znów pewnie będą podwyżki za odpady komunalne. Proponował, 
żeby było 50,00 zł za 1 dt.
Radny P. Kownacki -  dodał, że jest wśród nich przedstawiciel Mazowieckich Izb Rolniczych, 
a następnie odczytał pozytywną opinię Izb Rolniczych na temat projektu uchwały Rady Gminy Gzy 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok, które Państwo 
radni otrzymali w materiałach. Uważał, że Izby Rolnicze powinny być obrońcami rolników. Prosił 
o wyjaśnienie Pana Jacka Grochowskiego.
Sołtys wsi Słończewo i jednocześnie Członek Rady Powiatowej Izb Rolniczych Jacek Grochowski
-  powiedział, że nikt nie pyta Izby Rolniczej ile był podatek w danej Gminie i czy jest za podniesieniem 
podatku czy nie. Opinia jego jest taka, aby nie podnosić podatku rolnego. Sytuacja w rolnictwie, dla 
tych co z rolnictwa żyją jest kulawa, ponieważ drugi rok z kolei susza na naszym terenie, ceny 
Głównego Urzędu Statystycznego niskie sprzed 15 lat. Rozumie Wójta i radę , że potrzebne są środki. 
Rolnicy podatki płacą, więc wywiązują się z tego co jest im nałożone. Uważał, że jeżeli będziemy 
koszty rolnikom podnosić to sytuacja ich nie będzie się poprawiać.
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Radny W. Świątkowski -  przytoczył kolejny fragment wypowiedzi Pana Wójta : „ stwierdził, że oznacza 
to, że rolnicy w 2017 r. powinni zapłacić podatek w życie.” Dodał, że proponuje kupić silos i to zrobić 
w 2020 roku.
Wójt C. Wojciechowski -  uważał, że Pan radny wybrał taką wypowiedź z roku 2016, która jest 
wygodna na dzień dzisiejszy. Rada uchwaliła 31.08.2017r. uchwałę w sprawie emisji obligacji 
opiewająca na łączną kwotę 1 500.000,00 zł. Dodał, że wtedy również wypowiadał się na temat w/w 
uchwały czym to może grozić oraz z jakimi skutkami może się wiązać na kolejne lata. Przyznał, że 
słowa zacytowane przez Pana radnego są owszem jego słowami. Odczytał § 3 uchwały w sprawie 
emisji obligacji:
1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) SeriaA18 o wartości 50.000,00 zł;
2) Seria B I8 o wartości 50.000,00 zł;
3) Seria C l8 o wartości 150.000,00 zł;
4) Seria D l8 o wartości 200.000,00 zł;
5) Seria E18 o wartości 200.000,00 zł;
6) Seria F I8 o wartości 250.000,00 zł;
7) Seria G 18 o wartości 300.000,00 zł;
8) Seria H I8 o wartości 300.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 roku w przypadku wystąpienia potrzeby 

sfinansowania planowanego deficytu.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Gzy 

z tytułu podatku rolnego.
Wynika z tego, że została podjęta decyzja, że muszą obligacje być spłacone z tytułu podatku rolnego. 
Dodał, że zwyżka w kwocie 3,00 zł wystarczy na spłatę obligacji w 2020 roku, gdzie 50.000, 00 zł 
wynoszą same obligacje. Natomiast jest również oprocentowanie od tych obligacji, gdzie wynosi dwa 
razy po 25 000,00 zł, co daje łączną kwotę 100 000,00 zł.
Przedstawił ile obligacji w danym roku Gmina będzie spłacać z podatku rolnego:
- w roku 2021 obligacje wynoszą 150 000,00 zł;
- w roku 2022 obligacje wynoszą 200 000,00 zł;
- w roku 2023 obligacje wynoszą 200 000,00 zł;
- w roku 2024 obligacje wynoszą 250 000,00 zł;
- w roku 2025, 2026 obligacje wynoszą po 300 000,00 zł.
Radny P. Kownacki -  dodał, że nie warto mówić o błędach co były 5 lat temu, bo nikt nie spodziewał 
się takich obrotów spraw. Oznajmił, że rok 2019 był rokiem suszowy. Uważał, że nie należy 
podwyższać ceny.
Radny W. Czapliński -  powiedział, że też jest rolnikiem i z ciężkim sercem jest mu głosować, ale 
Gmina istnieje tylko z podatków. Uważał, że 3,00 zł do 1 dt nie wpłynie znacząco na budżet rolników. 
Stwierdził, że każdy chce, aby coś zbudować, drogę naprawić, ale z czego to zrobić i skąd na to wziąć? 
Radny A. Pychewicz -  powiedział, że inne gminy ustaliły ceny podatków:
- Gmina Winnica w kwocie 48,00 zł;
- Gmina Świercze w kwocie 49,00 zł;
- Gmina Pokrzywnica w kwocie 50,00 zł.
Stwierdził, że Gmina Gzy będzie miała jedną z najwyższych cen żyta.
Radny W. Świątkowski -  dodał, że jest za obniżeniem, ale do 50,00 zł za 1 dt.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapytał, czy Pan Kownacki zgłasza wniosek formalny o obniżenie 
do 50,00 zł?
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Radny P. Kownacki -  odpowiedział, że tak, to jest wniosek formalny.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, ze w zeszłym roku obniżka ceny skupu żyta była na poziomie 
3,46 zł. Natomiast w tym roku jest obniżone o 5,46 zł. Gmina Gołymin ma wyższy podatek w cenie jak 
podaje Główny Urząd Statystyczny . Stwierdził, że są to konsekwencje z lat poprzednich, bo żadna 
Gmina nie wyemitowała takich obligacji jak Gmina Gzy. Skutek obniżenia w tamtym roku wynosił 
65 000,00 zł, a w tym 101 000,00 zł.
Sołtys wsi Słończewo i jednocześnie Członek Rady Powiatowej Izb Rolniczych J. Grochowski -
uważał, że nie ten czas, aby z pieniędzy rolników pokryć braki w budżecie. Sytuacja w rolnictwie nie 
jest różowa. Uznał, że 3,00 zł do 1 dt ma duże znaczenie dla rolników. Dodał, że Pan Wójt broni 
interesów Gminy, a my rolnicy interesów branżowych.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  dodał, że każdemu jest ciężko z tym jaką cenę ponoszą rolnicy. 
Sam również jest płatnikiem podatku rolnego. Pan Wójt musi być strażnikiem budżetu Gminy, a obecni 
tu zgromadzeni powinni to zrozumieć. Oznajmił, że złożony został wniosek formalny radnego Pana 
Kownackiego o obniżenie do kwoty 50,00 zł i prosił o wypowiedź Radcę Prawnego.
Radca Prawny Renata Karwowska-Renaud -  powiedziała, że jeżeli został zgłoszony wniosek 
formalny wprowadzający poprawkę do uchwały, to w tej sytuacji powinni Państwo radni przegłosować 
czy decydują się na poprawkę Pana radnego. Następnie w drugiej kolejności będzie głosowana uchwała 
albo do projektu przedstawianego przez Pana Wójta albo ewentualnie ze zmienionymi poprawkami 
w uchwale.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, mówiąc informacyjnie, że Państwo radni przegłosują i poprawka 
przejdzie większością głosów, a potem nastąpi głosowanie uchwały z poprawką. W przypadku gdy nie 
zdobędzie większości głosów to zostanie na dzień dzisiejszy cena, która podaje Główny Urząd 
Statystyczny.
Radny A. Pychewicz -  prosił o poprawienie jak się myli, że według niego rada musi podjąć uchwałę 
do końca roku. Zapytał czy można by było podjąć uchwałę w sprawie obniżenie ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego w grudniu przed końcem roku?
Radca Prawny R. Karwowska-Renaud -  odpowiedziała, że jeżeli w sytuacji gdy podatek rolny nie 
zostanie przyjęty to ewentualnie mogą Państwo podjąć na kolejnej sesji, z tym że prosiła aby pamiętać, 
że są określone terminy wejścia w życie. Dodała, że np. uchwały powinny wejść przed końcem roku, 
aby obowiązywały od 1 stycznia. Oznajmiła, że musicie Państwo mieć na uwadze, że nie wiadomo 
kiedy odbędzie się kolejna sesja.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  dodał, że jeżeli przegłosują poprawkę, a potem będą głosować 
uchwałę z poprawką i jeżeli uchwała z poprawką nie uzyska większości głosów to na dzień dzisiejszy 
będzie obowiązywała cena jaką podaje Główny Urząd Statystyczny. Natomiast nie ma pewności, kiedy 
można będzie ostatecznie podjąć tą uchwałę.
Dyskusja na temat w/w zakończona.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie poprawkę Pana radnego P. Kownackiego 
o obniżenie ceny żyta do 50,00 zł.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za”, przy 9 głosach 
„przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” odrzuciła zgłoszoną poprawkę bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady.
Następnie odczytał treść projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na terenie gminy na rok 2020 i poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  9 głosami „za”, przy 5 głosach 
„przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr X/60/2019 w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na rok 2020 została podjęta 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu 
Ad. pkt 6.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że tak jak jest zapisane w uchwale zwalnia się od podatku od 
nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej,
2) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej z wyjątkiem 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej tj. kluby, świetlice itp.,
3) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa 

ludności oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego z wyjątkiem powierzchni 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej tj. grunty, budynki zajęte na potrzeby policji,

4) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową 
z wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku 
od nieruchomości 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 X /61/2019 w sprawie zwolnień 
w podatku od nieruchomości została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że wprowadzone są małe korekty w granicach 10% i określa się 
następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gzy:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków -  z kwoty 0,70 zł na kwotę 0,90 zł od 1 m2 
powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych -  3,00 od 1 ha powierzchni;
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  z kwoty 0,20 zł na kwotę 0,30 zł od 1 m2 
powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -  0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  22,50 zł od 1 n r  powierzchni 
użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym -  7,00 zł od lm2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  4,87 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  z kwoty 3,00 zł na kwotę 4,50 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

3) od budowli -  2% ich wartości .
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości 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 X/62/2019 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że również w tym projekcie uchwały współczynnik został 
podniesiony o około 10 %. Oznajmił, że samochodów ciężarowych w Gminie Gzy jest około 60, z tym 
większość jest zarejestrowanych spoza naszej gminy przez mieszkańców.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
ł<rnmisii do w/w projektu uchwały.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych 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 X/63/2019 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że projekt uchwały był omawiany szczegółowo na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Dodał, że na poprzedniej sesji uchwała została przyjęta. Została 
przesłana do Nadzoru Wojewody, gdzie były wątpliwości. Projekt uchwały zmieniający uchwałę 
zawiera tylko takie elementy, które powinny być, jak również modyfikację we wzorze wniosku 
o nagrodę. Powiedział, że we wniosku o nagrodę w poprzedniej uchwale były opinie Rady 
Pedagogicznej i Związków Zawodowych, gdzie Nadzór Wojewody również miał zastrzeżenia. Okazuje 
się, że nie ma takiego obowiązku, ponieważ Związki Zawodowe mogą również sami wystąpić
0 przyznanie nagrody.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy
1 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 X/64/2019 zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Gzy została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady i stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że jest to wymóg formalny z art. 127 ustawy -  Prawo 
Oświatowe, aby rady podejmowały takie uchwały, że stwierdza się zakończenie dotychczasowego 
Publicznego Gimnazjum. Dodał, że Radcy Prawni oraz Kuratorium Oświaty są za podjęciem tej 
uchwały. Ta uchwała jest potwierdzeniem, ze z dniem 31 sierpnia 2019r. dotychczasowe Publiczne 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach przestaje funkcjonować.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach 
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 X/65/2019 zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Gzy została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady i stanowi 
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że obecne studium, które zostało uchwalone jest 
z 2001 roku i ma prawie 20 lat. Dodał, że przepisy się zmieniały, a studium, które obecnie obowiązuje 
nie odpowiada ustawowym wymaganiom art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennemu. Oznajmił, że zastanawiał się jak sfinansować studium bez środków własnych Gminy. 
Grant, który otrzymaliśmy to kwota około 30 000,00 zł, gdzie można sfinansować go na konsultacje 
społeczne. Trwają konsultacje z firmą, która zaprosiła Gminę do udział w projekcie. Stwierdził, że 
studium jest podstawą do dalszego opracowywania planu i zagospodarowania przestrzennego. 
W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok został ujęta kwestia opracowania studium. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy 
i poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr X/66/2019 zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Gzy została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady i stanowi 
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że należy podjąć taką uchwałę, aby korzystać z hali sportowej 
w Gzach i przeszła pod zarząd Gminy. Następnie odczytał paragraf §2.1 , §3, §4 projektu uchwały 
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - W związku z tym że nie ma opinii Komisji, otworzył dyskusję. 
Radny Andrzej Pychewicz -  zapytał, kto będzie administratorem hali, jak przedstawia projekt 
uchwały?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że kwestia nie została jeszcze podjęta, oczekuje na 
propozycje. Po podjęciu uchwały można będzie w tym kierunku poczynić kolejne kroki.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dodał, że bezpośrednim właścicielem hali sportowej jest Urząd 
Gminy.
Radna E. Oleksa -  zapytała, czy opiekunem jest również Urząd Gminy?
Wójt C. Wojciechowski -  tak, to również jest Urząd Gminy.
Radny Witold Czapliński -  zapytał co oznacza §3 pkt 3 ? Czy to będzie opłata za korzystanie z hali? 
Natomiast §3 pkt 4 - czy znajdujące się urządzenia na hali sportowej będą dodatkowo opłacane przez 
korzystających? Prosi o wyjaśnienie.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że na hali sportowej znajdują się obiekty, szatnia 
oraz magazynek z wyposażonymi urządzeniami, które tez się niszczą przy korzystaniu. Dodał, że cena 
musi być skalkulowana.
Radny W. Czapliński -  zapytał, czy nie będzie podwójnej opłaty za urządzenia oraz za korzystanie? 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nie, będzie to jedna opłata.
Radna E. Oleksa -  uważała, że w §3 pkt 4 powinien być punktem 1, a pkt 1 jako punkt 4.
Radny W. Czapliński -  dodał, że powinno być w jednym punkcie.
Zastępca Wójta C. Parzychowski-odpowiedział, że Pani Mecenas opiniuje projekty uchwał pod 
względem prawnym, które są dobre. Jednakże jeśli Państwo radni wątpliwości to Pani Mecenas może 
potwierdzając zaopiniować go jeszcze raz.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  dodał, że zanim Pani Mecenas odpowie wydaje mu się, że ten 
zapis jest logiczny, ponieważ cenę ustala Wójt. A pkt 4 jest jakby punktem dodatkowym, która 
uwzględnia cenę zainteresowania halą sportową.
Radny W. Czapliński -  powiedział podjąć przykład skoro znajdzie się osoba, która będzie korzystać 
z hali i Wójt ustali stawkę X zł, to czy poniesie dodatkowy koszt za urządzenia znajdujące się na hali 
sportowej?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że zależy jaka grupa i z jakich urządzeń będzie korzystać, 
bo nie koniecznie wszyscy w piłkę grają. Chodziło o to, żeby powstał taki harmonogram jaka grupa 
i kiedy i z jakich urządzeń będzie chciała skorzystać. Dodał, że głównie o to chodzi.
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Radca Prawny Renata Karwowska-Renaud -  pytali Państwo radni dlaczego jest ten zapis? 
Przeglądała właśnie ustawę o gospodarce komunalnej w §4 ust. 1 pkt 2, że ustala się wysokości cen 
i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, gdzie ogólnie jest 
napisane. Dotyczy to sytuacji hali sportowej w Gzach. Jeżeli Państwo radni chcą to można ten zapis 
doprecyzować , aby nie budził jakichś wątpliwości poprzez ujednolicenie tych pojęć. Uważała, że 
w kontekście całej koncepcji ten zapis jest zrozumiały.
Radny W. Czapliński - dodał, że prosił tylko o wyjaśnienie i nie składa wniosku formalnego.
Radna E. Oleksa -  zapytała, czy dziś głosujemy odnośnie hali sportowej, a nie o kosztach jej 
korzystania? Wójt ustali koszty korzystania, a my podejmiemy lub nie.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że dziś głosują Państwo radni za korzystaniem z hali bez 
ustalonej jeszcze stawki.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zamknął dyskusję, odczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach 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 X/67/2019 w sprawie zasad 
i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  wprowadzone zmiany kosmetyczne w Statucie Gminy Gzy, były 
omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji, a następnie poprosił Przewodniczących Komisji
0 przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
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 X/68/2019 w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Gzy została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady
1 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2029 była omawiana na komisji. Jest to obowiązek 
przekazania Państwu radnym takiej informacji do 30 października każdego roku.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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Ad. pkt 15.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że na posiedzeniu komisji przekazał Państwu radnym 
uwagi dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych, gdzie pojawiło się wiele pytań związanych 
z uwagami. Dodał, ze błędy merytoryczne należy wziąć pod uwagę na przyszłość składania oświadczeń 
majątkowych. Nie ma potrzeby wybierać się do Urzędu Skarbowego w Pułtusku i ich poprawiać. 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gzy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych 
Gminy Gzy stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Wójt C. Wojciechowski -  odczytał informację Wójta Gminy Gzy dotycząca analizy oświadczeń 
majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Gzy stanowi 
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 16.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  oznajmił, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi 
do protokołu z VIII i IX ses ji.
Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 czerwca 2019r. oraz protokół 
Nr IX/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 października 2019r. zostały przyjęte przez 
aklamację.
Ad. pkt 17,18.
Wójt C. Wojciechowski -  w sprawach bieżących Gminy :

• 05.12.2019r. przyjedzie wóz strażacki. Strażacy przyprowadzą go z Kielc, gdzie jest już 
opłacony, zarejestrowany i ubezpieczony;

• jest możliwość wyjazdu na centralne targi rolnicze w Nadarzynie. Można się zgłaszać, gdyby 
rolnicy z Gminy Gzy będą chętni. Dodał, że jest możliwość załatwienia dofinansowania na 
autokar na przewóz oraz wstęp na targi rolnicze. Terminy targów to 31.01. 2019r. oraz 1.02. 
i 02.02.2019r. Grupa musi się składać minimum z 30 osób, aby Gmina mogła wystąpić 
z dofinansowaniem;

• na drogę w Sulnikowie i Skaszewie na odcinek 1650 m przetarg został rozstrzygnięty. Jeżeli 
nie będzie żadnych nieprawidłowości w najniższej podpiszemy umowę na realizację drogi;

• jest zainteresowanie terenem w Nowych Borzach, gdzie miała być Biogazownia. Przyjechali 
przedstawiciele Modus-Energy z Litwy i chcą wykupić albo wejść w spółkę i zbudować 
Biogazownię. Na rok 2020 chcą zainwestować nie tylko u nas 20 mld euro w Biogazownię 
i panele fotowoltaiczne. Byli określić czy są sprzyjające warunki do wybudowania Biogazowni, 
a także proponują wycieczkę do Litwy w celu obejrzenia jak taka instalacja wygląda i jak działa;

Sołtys wsi Wójty-Trojany Maciej Marchliński -zapytał, skąd Biogazownia będzie brać materiały, 
z czego będą produkować, czy od rolników?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że umowy zawierane byłyby z naszego terenu, ponieważ 
chodzi o transport materiałów do Biogazowni. Dodał, że poszukują działek, aby zbudować Biogazownię 
w tych miejscach, gdzie już pozwolenie na budowę jest.
Radny P. Kownacki -  zapytał o przebudowę drogi Sulnikowo, jak będzie to wyglądało i czy się uda 
czy nie ?
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Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że wniosek na rok 2020 był składany na budowę tej drogi, 
gdzie dofinansowanie dostaliśmy. Wojewoda Mazowiecki mobilizuje, aby organizować przetargi z tego 
względu, że jest lista uzupełniająca. Dodał, że na tej liście uzupełniającej jest również druga droga 
Żebry-Wiatraki. Jeżeli w przetargach spadnie cena to jest możliwość wykonać ostatni odcinek 
w Żebrach-Wiatrakach.
Sołtys wsi Przewodowo Majorat Lachowski Bogusław -  zapytał, co z realizacją funduszu sołeckiego 
za 2019 rok, ponieważ miały być lampy solame?
Zastępca C. Parzychowski - odpowiedział, że wszystkie lampy solame prawdopodobnie jutro będą 
montowane, natomiast lampy na słupie energetycznym w Przewodowie Majorat w kierunku 
miejscowości Sisice są na tyle problemem, iż wycena tych lamp wyszła znaczna i brakuje sporo 
funduszu sołeckiego. Dodał, że Gmina będzie jeszcze na ten temat rozmawiać z sołtysami.
Radny W. Świątkowski -  powiedział, że Gmina buduje drogi i ma budować jak słyszał, ale pytał się 
co z tymi drogami wybudowanymi z lat ubiegłych ? Dodał, że droga przelotowa od Strzegocina 
w kierunku Gotard jest nieoznakowana, jeździ nią autobus szkolny, a samochody jeżdżą bardzo szybko. 
Stwierdził, że ludzie poruszający się drogą powiatową powinni uważać na tych, co jadą z prawej strony. 
Wspomniał również, że brak jest oznakowania dla bydła przechodzącego przez drogę. A także czy 
muszą z funduszu sołeckiego zakupywać znaki drogowe, bo to nie tylko dla sołectwa droga jest. Zapytał 
również czy jest już ogłoszony przetarg na odpady komunalne, i czy wiadomo jakie będą opłaty za nie? 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że przetarg miał być dziś być ogłoszony. Dodał, że zmieniła 
się ustawa, w której wszystko jest zrobione na jednostki wagowe. Kontaktowaliśmy się z innymi 
samorządami i również mają problem. Trwały nawet prace z Panią Mecenas, aby przetarg wykonać 
w sposób prawidłowy. Przetarg napisany został całkiem od nowa zgodnie z przepisami, gdzie musi być 
dołączony projekt umowy do podpisania.
Radca Prawny R. Karwowska-Renaud -  dodała, że będą wprowadzone jeszcze poprawki, a także 
merytoryczne zmiany. I ze względu na sesję nie zdążyła.
Radny P. Kownacki -  zapytał o przetarg na odśnieżanie i kto będzie wykonywał? Prosił o wykaz kto 
którą trasę obsługuje.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że przetarg jest rozstrzygnięty i będzie go wykonywał Pan 
Fiet -  1 trasę , Pan Łysik oraz Pan Pychewicz -  2 trasy. Dodał, że jedna trasa jest unieważniona, 
ponieważ od pozostałych była bardzo wysoka, a na drugą nie było ofert i ponownie zostało ogłoszone 
zapytanie ofertowe na 2 trasy.
Zastępca C. Parzychowski - w sprawach bieżących dodał, że azbest został odebrany. Była to kwota 
26 000,00 zł i udało się Gminie pozyskać w 100% dofinansowanie. Prosił, aby mieszkańcy składali 
wnioski na kolejny rok z uwzględnieniem precyzyjnej informacji o ilości azbestu, ponieważ był 
problem, że szacunkowo był podawany, a w rzeczywistości było go dwa razy więcej, co skutkować 
mogło nie odebraniem azbestu. Jednak w tym roku na szczęście była sytuacja, że większość osób 
zrezygnowała i to się pokryło. P rosił, aby składać wnioski na azbest, ponieważ w tym roku była dość 
znaczna pula pieniędzy, a co będzie w przyszłym nie wiadomo. Dodał, że jeden arkusz eternitu waży 
około 9-13 kg.
Radna E. Oleksa -  zapytała do kiedy można składać wnioski o azbest?
Zastępca C. Parzychowski - odpowiedział, że na bieżąco, nie ma terminu.



Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc -  powiedziała, że przypomina o braku tablicy oznaczającej wieś 
Kozłówka. Zapytała, czy można będzie przebudować przystanki? Dodała, że w Grominie są dwa 
i można, a czemu we wsi Kozłówce nie można? Upominała się o zrobienie czegoś w tym kierunku. 
Zapytała, czy folie na kiszonki były już odbierane ?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że przygotowywany jest wniosek do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie musi być złożony do 20.01.2020r. Jest możliwość 
składania wniosków na folie. W między czasie trzeba wyznaczyć miejsce składowania folii, a wtedy 
firma, która wygra przetarg odbierze folie z terenu Gminy z tego wyznaczonego miejsca. Należy 
składać wnioski na folie białą, czarną oraz sznurek. Odnośnie przystanków to sołectwo Kozłówka 
przeznaczyło fundusz sołecki na 2020 rok na przystanki. Dodał, że potrzebna będzie zgoda z Zarządu 
Dróg Powiatowych i postawić przystanki. Odnośnie tablic informacyjnych okazuje się, że po 
przebudowie drogi połowę tych tablic brakuje jak również wieś Grochy Serwatki. Należało by się 
zwrócić do Zarządu Dróg Powiatowych. Z tym że jeżeli podczas przebudowy tej nie było to 
uwzględnione w organizacji ruchu to próbuje to zrzucić na Gminę. Uważał, że Gmina w tej kwestii 
powinna się dogadać z zarządcą.
Radny W. Świątkowski -  zapytał, jaka jest odpowiedź na jego pytanie odnośnie znaków?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że najprawdopodobniej podczas budowy drogi nie była 
wykonana organizacja ruchu. Dodał, że fundusz wiejski jest przeznaczany na rzeczy drobne, a większe 
inwestycje wykonywane są z budżetu, bo gdy Gmina nie będzie mieć udziału w! isnego to nie będzie 
budowy dróg. Uważał, że warto skoro Gmina dostała dofinansowanie w wysokości 75% na budowę tej 
drogi Sulnikowo.
Radna E. Oleksa - zapytała kiedy będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że otrzymaliśmy informację z firmy Błysk-Bis gdzie 
obiecują, że na początku grudnia odbiorą odpady wielkogabarytowe.
Ad. pkt 18.
Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie Robert Strefner -  powiedział, że gdy droga we wsi Skaszewo 
Włościańskie była robiona to przystanek rozebrali, a rok minął i nadal Powiat Pułtuski nie zbudował 
drugiego, a także nie ma chodników.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nie zna do końca sprawy czy podczas budowy drogi, gdy 
przystanek został zniszczony Powiat Pułtuski miał go odbudować. Dodał, że nie ma żadnej informacji 
na ten temat.
Zastępca C. Parzychowski - dodał, ze podczas budowy drogi kiedy Gmina dała znaczne 
dofinansowanie do tej drogi, co należało wtedy zapisać na piśmie co powinno być zrobione. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  dodał, że Powiat występował z informacja, że będzie drugi etap 
budowy, ale nie miało to żadnego odzwierciedlenia w prawdzie. Zostały po prostu pozostawione 
krawężniki i na tym polegała cała inwestycja. Po przetargu, który nie został r strzygnięty już były 
zmiany. Pełen koszt wynosił ponad 6 000 000,00 zł, a poza tym nasz udział wla iy został zwiększony 
o 150 000,00 z ł . Składane były oświadczenia, że będzie drugi etap , a go wcale nie było. Uważał, że 
skoro nie było propozycji to te chodniki nie zostaną wybudowane. Projekt został odchudzony o ścieżkę 
między Szyszkami, a Skaszewem. Dodał, że droga została wykonana zgodnie z dokumentacją, którą 
wykonał Powiat Pułtuski . Pamięta dokładnie, że Gmina dołożyła, a straciła, b to była duża kwota, 
co spowodowało zadłużenia Gminy na 150 000,00 zł.
Dyskusja zakończona.
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Ad. pkt 19.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 18.18 zamknął 
X sesję Rady Gminy Gzy.
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