
PROTOKÓŁ NrXXIV/2017 


z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 10 kwietnia 2017 r. 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytel a - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 13.40 otworzył XXIV Nadzwyczajną. 

Sesję Rady Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie 

z listą obecności stanowiącą załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

l .  Baleński Artur 

2. Biegała Krzysztof 

3. Kaczorowski Zdzisław 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel- przedstawił proponowany porządek obrad: 

l. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pl. "Nasze wsparcie - Twój 
" 

sukces! realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

6. Zamknięcie Sesji. 

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za" , przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła jednogłośnie porządek 

obrad w brzmieniu jak wyżej. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 3. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk - wyjaśnił, 

że w listopadzie 2016 r. została zawiązana współpraca między Gminą Puhusk , a Gmina Gzy 

w postaci listu intencyjnego, o wspólnej realizacji projektu pl. "Nasze wsparcie - Twój 

sukces" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu odbędzie 

się w okresie od 1.07.2017 r. do 30.09.2018 r., w dwóch edycjach. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i szans na 

zatrudnienie 148 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących 

w powiecie puhuskim. Gmina Gzy zadeklarowala na każdą edycję y. od lipca do grudnia 

2017 r. i od stycznia do września 2018 r. wytypuje po 6 osób. Wartość całego projektu dla 

powiatu puhuskiego wynosi 1.596.656 zł. W projekcie została zawarta informacja, że każda 

z gmin wesprze finansowo osoby biorące udział w projekcie w okresie dwuletnim w postaci 

wkładu własnego gminy, który dla Gminy Gzy wynosi 25.891,73 zł z podziałem: 

- w roku 2017 - 10.356,69 zł 

- w roku 2018 - 15.535,04 zł 

Wsparcie osób uczestniczących w projekcie odbywać się będzie w formie zasiłków celowych 

lub okresowych. Pomoc finansowa w postaci wypłat świadczeń pieniężnych ma pomóc 

w uczestniczeniu w kursach np. na dojazd do Puhuska. Osoby będą objęte szkoleniami, 

kursami zwiększając swoje kwalifikacje na rynku pracy. 

W projekcie gminy powiatu puhuskiego uczestniczą jako partnerzy, natomiast Gmina Puhusk 

i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puhusku jako lider koordynujący działania. 

Radny Tomasz Sobieraj - zapytał, na podstawie jakiego kryterium będą typowane osoby do 

udziału w projekcie? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach H. Szajczyk odpowiedział,-

że będą to osoby, które w GOPS pobierają zasiłki i z wiedzy pracowników socjalnych, 

ogłoszona będzie akcja informacyjna. Do projektu będą wyselekcjonowane osoby, które 

spełniają kryterium. 

Radny Jacek Grochowski - zapytał, jakie kryteria trzeba spełnić, żeby być uczestnikiem 

projektu ? 
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach H. Szajczyk wyjaśnił, że są -

trzy ścieżki pomocy. Jedna z nich będzie dotyczyła osób do 30 roku życia, druga osób powyżej 

50 roku życia, trzecia osób bezrobotnych i biernych zawodowo typu osoby bezrobotne 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy , które pobierają pomoc finansową z tytułu 

braku pracy. Osoby te będą uwzględniane przy selekcji do udziału w projekcie. 

Radny J. Grochowski zapyta!, czy osoba po uczestnictwie w projekcie ma obowiązek -

podjęcia pracy, żeby nie korzystała z pomocy społecznej lub była jako bezrobotna? Uznał, że 

dobrze byłoby, żeby 12 osób z projektu znalazło pracę. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach H. Szajczyk wyjaśnił, że -

będą zwiększone kompetencje tych osób. W ramach projektu pomoc może być też w formie 

stażu. Wówczas osoby po odbyciu stażu nabędą doświadczenia i będą miały szanse na 

zatrudnienie na stałe. Może być też możliwość wyrobienia prawa jazdy, co również zwiększy 

możliwość zatrudnienia. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorqcych udział w Sesji - 13. 

Radny T. Sobieraj powiedział, że na każdy rok edycji projektu przydzielonych jest 6 osób,-

po czym zapytał, a jak jest w innych gminach? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach H. Szajczyk poinformował,-

że na etapie przystępowania do projektu Gmina Gzy i Gmina Obryte wytypowały po 12 osób, 

Gmina Pokrzywnica, Gmina Świercze, Gmina Winnica i Gmina Zatory wytypowały po 20 

osób. Z uwagi na ewentualne trudności ze znalezieniem takich osób zadeklarowano mniejszą 

liczbę· 

Pytań więcej nie było. 

Przewodniczący L. Pyteł - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 
" 

projektu pt. "Nasze wsparcie - Twój sukces! realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i poddał pod 

głosowanie. 
" 

Rada Gminy w obecności J3 radnych uczestniczących w posiedzeniu J3 głosami "za przy-

" " 
O głosów "przeciwnych oraz 2 głosach "wstrzymujących podjęła Uchwałę 

Nr XXIV/I 18/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Nasze wsparcie - Twój 
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sukces!" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego 

i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 

przeciwdzialanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska - powiedziała, że po podjęciu uchwały projekt pl. 

Nasze wsparcie - Twój sukces!" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie
"
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 należy wprowadzić na dwa 

lata do budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Na 2017 r. wkład własny Gminy wynosi 10.356,69 zł, a w 2018 r. należy zabezpieczyć środki 

w kwocie 15.535,04 zł. 

Pytań nie było. 

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

Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności I3 radnych uczestniczących w posiedzeniu - I3 głosami za" przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" podjęła Uchwałę
" "

Nr XXIV/119/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik E. Stawińska - wyjaśniła, że zmiany planu wydatków w kwocie 10.356,69 zł 

w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 polegają na przesunięciu środków 

z działu 750 Administracja publiczna na dział 852 Opieka społeczna. Wiążą się 

z zabezpieczeniem środków finansowych jako wkładu własnego Gminy Gzy w związku 

z przystąpieniem do projektu Nasze wsparcie - Twój sukces!" realizowanego w ramach Osi 
"

Priorytetowej IX: W spieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 

Po zmianach plan dochodów wynosi - 13.838,320 zł, a plan wydatków - 14.242.820 zł. 
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Deficyt budżetu w kwocie 804.500 zł zostanie pokryty z kredytu w kwocie 300.000 zł 

i wolnych środków w kwocie 104.500 zł. 

Rozchody w kwocie 400.000 zł zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 400.000 zł. 

Pytań nie było. 

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

Gminy Gzy na rok 2017 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za 
" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących 
" 

podjęła Uchwałę 

Nr XXIV/l 20/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 - która 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.00 

zamknął XXIV Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

-
Zofia Pszczółkowska 

Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY

RADy 

 nLeon 


