
Protokół Nr 14/2020

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 17 września 2020 r.

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
i Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego -  Joanna Swiderska.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Joanna Świderska - o godz. 15.30 otworzyła 
wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu 
i Finansów. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie 
z listami obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8-osobowego składu 
Komisji Budżetu i Finansów 7 członków Komisji i spośród 7 - osobowego składu Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 6 członków Komisji , co stanowi ąuorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Cezary Andrzej Wojciechowski
2. Cezary Parzychowski
3. Ewa Krystyna Karpowicz
4. Hubert Szajczyk
5. Sławomir Boczkowski
6. Krystyna Machnowska-Stój
7. Danuta Sabina Ojrzeńska

- Wójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- Kierownik GOPS
- Kierownik Referatu IOŚ
- Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym
- Dyrektor PSP w Skaszewie Włościańskim

Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji przedstawiła proponowany porządek 
posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
5. Wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym z dnia

06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia w planach budżetowych Gminy i zapewnienia środków 
finansowych przeznaczonych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole.

6. Wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym z dnia
06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia i zapewnienia środków finansowych w planach 
budżetowych Gminy na modernizację i remont instalacji grzewczej.

7. Wniosek mieszkańców wsi Żebry-Falbogi z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia
w najbliższym terminie do budżetu gminy inwestycji drogowej -  przygotowanie dokumentacji 
drogi oraz asfaltowanie na odcinku drogi Żebry-Falbogi -  Sulnikowo.

8. Wniosek mieszkańców sołectwa Nowe Borza oraz okolicznych miejscowości z dnia 30.06.2020 r. 
w sprawie zaplanowania w przyszłorocznym budżecie remontu drogi gminnej w Nowych Borzach.
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9. Wniosek mieszkańców Grochy-Serwatki z dnia 01.07.2020 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie 
Gminy budowy drogi utwardzonej ( asfalt) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 618
do skrzyżowania w Grochach-Serwatkach.

10. Wniosek mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wykonania 
nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przewodowo Parcele.

11. Wniosek mieszkańców wsi Wójty-Trojany z dnia 18.05.2020 r. w sprawie umieszczenia w 
budżecie Gminy na rok 2021 remontu drogi położonej we wsi Wójty-Trojany.

12. Przyjęcie protokołu Nr 13/2020.
13. Sprawy bieżące gminy.
Wójt C. Wojciechowski -  zaproponował wprowadzenie jako pkt 11 a „Wniosek mieszkańców 
sołectwa Ołdaki oraz Żebry Włosty o wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 
w miejscowości Ołdaki na działce nr. ewidencyjny 131, droga obręb Ołdaki”. Dodał, że Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 17.09.2020 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska 
poddała pod głosowanie wprowadzenie jako pkt 1 la „Wniosek mieszkańców sołectwa Ołdaki oraz 
Żebry Włosty o wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Ołdaki na 
działce nr. ewidencyjny 131, droga obręb Ołdaki”. Komisja w obecności 6 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała zmianę w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
wprowadzenie jako pkt 1 la „Wniosek mieszkańców sołectwa Ołdaki oraz Żebry Włosty o wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Ołdaki na działce nr. ewidencyjny 131, 
droga obręb Ołdaki”. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 
głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała zmianę w porządku obrad.
Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji przedstawiła proponowany porządek 
posiedzenia po wprowadzonych zmianach:
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
5. Wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym z dnia

06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia w planach budżetowych Gminy i zapewnienia środków 
finansowych przeznaczonych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole.

6. Wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym z dnia
06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia i zapewnienia środków finansowych w planach 
budżetowych Gminy na modernizację i remont instalacji grzewczej.

7. Wniosek mieszkańców wsi Żebry-Falbogi z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia
w najbliższym terminie do budżetu gminy inwestycji drogowej -  przygotowanie dokumentacji 
drogi oraz asfaltowanie na odcinku drogi Żebry-Falbogi -  Sulnikowo.

8. Wniosek mieszkańców sołectwa Nowe Borza oraz okolicznych miejscowości z dnia 30.06.2020 r. 
w sprawie zaplanowania w przyszłorocznym budżecie remontu drogi gminnej w Nowych Borzach.
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9. Wniosek mieszkańców Grochy-Serwatki z dnia 01.07.2020 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie 
Gminy budowy drogi utwardzonej ( asfalt) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 618
do skrzyżowania w Grochach-Serwatkach.

10. Wniosek mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wykonania 
nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przewodowo Parcele.

11. Wniosek mieszkańców wsi Wójty-Trojany z dnia 18.05.2020 r. w sprawie umieszczenia w 
budżecie Gminy na rok 2021 remontu drogi położonej we wsi Wójty-Trojany.

1 la. Wniosek mieszkańców sołectwa Ołdaki oraz Żebry Włosty o wykonanie nawierzchni asfaltowej 
na drodze gminnej w miejscowości Oldaki na działce nr. ewidencyjny 131, droga obręb Ołdaki

12. Przyjęcie protokołu Nr 13/2020.
13. Sprawy bieżące gminy.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku.
Kierownik Referatu IOŚ -  w dniu 21.02.2020 r. Państwo radni podjęli uchwałę nr XII/90/2020 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku. Brakuje pieniędzy na realizację tej uchwały. Została 
zaproponowana zmiana uchwały o dołożenie dodatkowo 10.000,00 zł. Ogółem przeznacza się na 
sprawy związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku 20.000,00 zł.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska
poddała pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Programie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 
roku. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku proponowany na sesję Rady 
Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku. Komisja w obecności 7 
członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany 
w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Gzy w 2020 roku proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2 i 3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
Skarbnik E. Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy ( uzasadnienie do uchwały ) oraz projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 ( uzasadnienie do uchwały). Dodała, że po tym jak przedstawiła
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Państwu radnym projekty uchwał wpłynęły wnioski z sołectw Pękowo i Przewodowo Majorat
0 zmianę realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego na 2020 r. Otrzymaliśmy 1.700,00 zł kwoty 
dotacji na jednorazowy dodatek dla asystenta rodziny zatrudnionego w GOPS, a także zostaną 
zmniejszone wydatki o kwotę 50.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo technicznej 
związanej z przebudową budynków i innych obiektów będących własnością Gminy Gzy, a środki 
zostaną przesunięte z zadania przygotowanie dokumentacji projektowo technicznej związane z 
termomodernizacją budynków w PSP Przewodowie Poduchownym i budynku po gimnazjum.
Radny A. Pychewicz -  zapytał na co zostały przesunięte środki związane z termomodernizacją ? 
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że zadanie będzie nazywać się „przygotowanie 
dokumentacji projektowo technicznej związanej z przebudową budynków i innych obiektów będących 
własnością Gminy Gzy”.
Radny A. Pychewicz -  na czym będzie polegała to zadanie?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że na początku roku planowana była realizacja programu 
dla seniorów w zamiarze przebudowania budynku po byłej szkole w Starych Grochach. Środki 
okazały się zbyt niskie, a obowiązywała trwałość projektu. Nie było zapewnień, że nadal będzie 
realizowane projekt. Na ten moment zakończył się w tym roku, a w przyszłym się okaże. Gmina Gzy 
ze wsparcia covidowego może złożyć wniosek o remont budynku w Starych Grochach z możliwością 
uzyskania nawet do 100% środków. Stąd przeznaczenie pieniędzy na dokumentację, aby można było 
złożyć wniosek z myślą o domu dziennego pobytu lub klubu seniora.
Radny A. Pychewicz -  zapytał czy wniosek o termomodernizację upadł z powodu nieprzyjętego 
wniosku czy wystarczyły mniejsze fundusze, z czego została nadwyżka, którą możemy wykorzystać? 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że Urząd Marszałkowski przesuwa w czasie składanie 
wniosków. Obecnie jest do końca października. Dodał, że można zmniejszyć środki na 
termomodernizację na ten rok, bo prawdopodobnie po rozpatrzeniu wniosku będzie realizowane 
dopiero w przyszłym roku.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dodał, że najpierw termin na składanie wniosków był do
05.05.2020 r., później został przesunięty do 31.08.2020 r. Obecnie jest do 31.10.2020 r. o ile dalej nie 
zostanie ten termin przesunięty to Gmina złoży wniosek. W tym roku budżetowym nie będą wydane 
jakiekolwiek pieniądze na te zadanie.
Radny A. Pychewicz -  zapytał jak kalkuluje się zakup ciągnika z kosiarką w kwestii utrzymania 
pracownika, a usługi gdyby została wynajęta firma, która to wykona?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że na terenie Gminy są tak zarośnięte i zakrzewione rowy 
przydrożne. I aby się ich pozbyć, przynajmniej 2-3 razy w roku należy je wykaszać. Stąd wnioskuje 
do Państwa radnych o zakup ciągnika z kosiarką. Wystąpił o oferty do firmy Rol-Mech z Winnicy, 
aby zorientować się w cenach. Koszt kosiarki wysięgnikowej KW 550 wraz z głowicą KW 125
1 nożami, które tną gałęzie i je rozdrabniają wynosi ok 79.000,00 zł. Przy okazji do tej firmy wystąpił 
o ofertę na ciągnik. Byłby to Zetor Fortera 110 o moc 106 koni mechanicznych. Natomiast ostatecznie 
zostanie rozstrzygnięta kwota po przetargu. Dodał, że jak Gmina nie zakupi takiego sprzętu to 
z krzakami sobie nie poradzimy. Większość gmin z naszego powiatu posiada taki sprzęt. Przy jednym 
pracowniku z piłą jedne się wytnie, a drugie odrasta.
Radny A. Pychewicz -  zapytał czy będzie potrzebny kolejny etat dla operatora?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że niekoniecznie. Może to być na umowę zlecenia na czas 
wycinania.
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Radny P. Kownacki -  zapytał czy spółka wodna będzie mogła korzystać z usługi ciągnika z 
kosiarką?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że Gmina również korzystała z usług spółki wodnej 
odpłatnie, ale kosiarka się zepsuła.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że nie wiadomo kto będzie zarządzał spółkami wodnymi. Są 
głosy, że nie spełniają swojej roli i miałby podlegać pod gminy jako zadanie. Na razie powiat 
nadzoruje spółki wodne.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  uważał, że pomysł bardzo dobry. Prędzej czy później 
należy tworzyć bazę sprzętową. Zależy również czy radni przychylą się do tej decyzji, czy Gminę 
w tej chwili na to stać. Pomysł godny docenienia. Nie musimy wyłącznie opierać się na jednostkach 
zewnętrznych.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że Gmina otrzymała taką możliwość w tym roku. 
Zakupienia go z oszczędności, w których przetargi na asfaltowanie dróg przeszły taniej. Środki 
zostały zaoszczędzone i występuje z wnioskiem do radnych.
Dyskusja na w/w temat zakończona.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gzy. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami 
„za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy proponowany na 
sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy . Komisja w 
obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na sesję Rady Gminy -  który stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 
2020. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 
0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 proponowany na sesję Rady 
Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020. Komisja w obecności 
7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” 
oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
Zastępca C. Parzychowski -  przedstawiona została Państwu radnym uchwała w sprawie rozpatrzenia 
petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycja była przedmiotowym wnioskiem 
obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po konsultacjach z radcą prawnym została podjęta decyzja,
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że ta materia nie jest prawem miejscowym. To jest główny powód. Natomiast sam pomysł 
wnioskodawcy, żeby był punkt, gdzie jest odbierana żywność i możliwość zostawienia odzieży dla 
potrzebujących to zostało wydzielone pomieszczenie w budynku, gdzie była księgowość. Jedna część 
na przyszłe archiwum zakładowe, a druga dla GOPS. W sprawie komputerów to Gmina realizowała 
takie projekty jak „ Ja w Internecie”, „ Zdalna Szkoła”, „ Zdalna Szkoła +”. Szkoły zostały 
wyposażone w sprzęt dla uczniów.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że w uzasadnieniu uchwały jest napisane, że Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji wydała pozytywną opinię w formie uchwały.
Zastępca C. Parzychowski -  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wydała pozytywną opinię co do 
realizacji tych punktów zawartych w petycji. Natomiast przedstawiony został Państwu radnym 
projekt, ponieważ petycja nie mieści się w zakresie prawa przepisów miejscowego i nie zasługuje na 
pozytywne rozpatrzenie.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  poinformował radnych, że stanowisko wydane przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji nie jest wiążące Radę Gminy. Główną decyzję podejmuje Rada 
Gminy.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że komisja wydała opinię, była dyskusja, a także został 
zaproszony Kierownik GOPS w celu przedstawienia informacji. Sens tego, żeby taki punkt był jest 
jak najbardziej prawdą, ale nie jest to w zakresie prawa miejscowego. Być może intencją 
wnioskodawcy były punkty, które znajdują się w różnych miejscach z możliwością oddania odzieży 
dla potrzebujących. Na terenie Gminy również znajdują się pojemniki PCK, gdzie można oddać 
odzież. Bywa tak, że nie koniecznie jest to PCK, a działanie pod przykrywką PCK.
Dyskusja na w/w temat zakończona.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów 
prawa miejscowego. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 
głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Komisja w 
obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego na sesję Rady Gminy -  
który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym z dnia
06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia w planach budżetowych Gminy i zapewnienia środków 
finansowych przeznaczonych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole.
Wójt C. Wojciechowski -  odczytał wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w 
Przewodowie Poduchownym z dnia 06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia w planach budżetowych 
Gminy i zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na budowę boiska wielofunkcyjnego 
przy szkole.
Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym -  powiedziała, że cieszyłaby się gdyby takie boisko 
powstało. Rozbudowało by ofertę edukacyjną szkoły w Przewodowie. Przyczyni się do większych



sukcesów uczniów. Uważała, że boisko powinno być od dawniej dawna. Była by wdzięczna, gdyby 
wniosek zyskał pozytywną opinię Państwa radnych.
Wójt C. Wojciechowski -  zapytał czy Pani dyrektor ma jakąś koncepcje na boisko wielofunkcyjne 
jak pisała we wniosku?
Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym -  odpowiedziała, że ma ściągnięte materiały, ale nie 
przyniosła. Boisko wielofunkcyjne składające się z boiska do siatkówki, piłki ręcznej i piłki nożnej. 
Radna J. Świderska -  zapytała, czy jest określony wstępny koszt boiska wielofunkcyjnego? 
Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym -  odpowiedziała, że nie pamięta, nie posiada 
dokładnej wiedzy.
Radny R. Turek -  zapytał, ile kosztowała budowa boiska przy szkole w Skaszewie Włościańskim? 
Dyrektor PSP w Skaszewie Włościańskim -  odpowiedziała, że boisko budowane było w 2007 r., 
gdzie realizowała Gmina Gzy. Należało by sięgnąć do archiwum Urzędu Gminy.
Skarbnik E. Karpowicz -  dodała, że z ksiąg rachunkowych wynika, że boisko kosztowało 
312.420,45 zł.
Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym -  powiedziała, że rozmawiała z inną dyrektor szkoły 
z innego powiatu i gotowa jest nawiązać z nią bliższy kontakt jeśli chodzi o dokumentację techniczną. 
Radna E. Oleksa -  dodała, że powinno się wesprzeć Panią dyrektor, bo to jest robione dla dzieci. 
Bardzo dobry pomysł.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  powiedział, że gdy powstawało boisko w Skaszewie to 
budziło wiele kontrowersji. Wykonawstwo nie było do końca takie jakiego się spodziewano. Ważne 
jest, aby przy każdej szkole było boisko. Chodzi o warunki w jakich funkcjonuje szkoła. To 
wizytówka Gminy.
Radny P. Kownacki -  powiedział, że na naszym terenie znajdują się trzy szkoły, ale w chwili 
obecnej wobec panującego covid-19 jest dobrze. W szkołach jest mniej uczniów i lepsze 
przestrzeganie obostrzeń.
Radny P. Paradowski -  zapytał, czy znany jest koszt przygotowania dokumentacji takiego boiska? 
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że Państwo radni zaopiniowali poprzednią uchwałę, 
w której zostały przeznaczone środki na dokumentację. Należy również poszukać środków 
zewnętrznych m.in. u Marszałka i w Ministerstwie Sportu.
Dyskusja na w/w temat zakończona.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
poddała pod głosowanie Wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie 
Poduchownym z dnia 06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia w planach budżetowych Gminy i 
zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 
0 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym z dnia
06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia w planach budżetowych Gminy i zapewnienia środków 
finansowych przeznaczonych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole. Komisja w obecności 
7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” 
oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek, który stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 6.
Wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym z dnia
06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia i zapewnienia środków finansowych w planach budżetowych 
Gminy na modernizację i remont instalacji grzewczej.
Wójt C. Wojciechowski -  odczytał wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w 
Przewodowie Poduchownym z dnia 06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia i zapewnienia środków 
finansowych w planach budżetowych Gminy na modernizację i remont instalacji grzewczej.
Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym -  powiedziała, że obecna instalacja jest bardzo 
przestarzała. Chodzi przede wszystkim o ochronę środowiska. Słyszy się, że mogą być problemy 
z kopalniami i tym samym ograniczenie pozyskiwania oleju do obecnego pieca.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że Gmina kontaktowała się z instytucją do finansującą, gdzie 
piec olejowy nie jest w tej chwili dofinansowywany.
Radna J. Swiderska -  dodała, ze wniosek Pani dyrektor podchodzi o wniosek o termomodernizację. 
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że zanim Pani dyrektor złożyła wniosek to 
przygotowywany był wniosek na termomodernizację. We wniosku założeniem jest wymiana pieca 
w kotłowni. Na początku miał być olej, ale nie ma dofinansowania. Źródła ciepła, które będą 
pozyskiwane z gazu, pompy ciepła powietrze, powietrze oraz fotowoltanika. Będą trzy źródła ciepła, 
gdzie gaz będzie tylko dogrzewać.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że rozważana jest gazyfikacja w naszej Gminie, polegająca na 
ewentualnej koncepcji przyłączenia gazu od Sońska, a druga od strony Pułtuska. Spółka Gazowa 
w Warszawie wystąpiła z prośbą, aby wystąpić do większych instytucji z terenu gminy ( dwa zakłady 
masarni) czy zgodzili by się na przyłącze do nitki gazu. Od strony Sońska przedłużenie nitki może 
być realne. Być może będzie przyszłościowo koncepcja przyłącza z możliwością przyłączenia się do 
rury z gazem.
Dyskusja na w/w temat zakończona.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska
poddała pod głosowanie wniosek dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie 
Poduchownym z dnia 06.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia i zapewnienia środków finansowych w 
planach budżetowych Gminy na modernizację i remont instalacji grzewczej. Komisja w obecności 6 
członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 
0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie Wniosek 
dyrektora PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym z dnia 06.03.2020 r. 
w sprawie uwzględnienia i zapewnienia środków finansowych w planach budżetowych Gminy na 
modernizację i remont instalacji grzewczej. Komisja w obecności 7 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie 
„wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała wniosek, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 7 i 8.
Wniosek mieszkańców wsi Żebry-Falbogi z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia w 
najbliższym terminie do budżetu gminy inwestycji drogowej -  przygotowanie dokumentacji drogi 
oraz asfaltowanie na odcinku drogi Żebry-Falboui -  Sulnikowo.
Wniosek mieszkańców sołectwa Nowe Borza oraz okolicznych miejscowości z dnia 30.06.2020 r. 
w sprawie zaplanowania w przyszłorocznym budżecie remontu drogi gminnej w Nowych Borzach.



Radna J. Świderska -  powiedziała, że pkt 7 i 8 to dwie drogi łączące jeden ciąg drogi.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że droga w Żebrach Falbogach to pas drogi o szerokości 
4 metrów. Mieszkańcy powinni wyrazić zgodę na wykup pasa do 10 metrów, a także wykonanie 
koncepcji drogi, w którym miejscu rozszerzenie będzie, bo nie zawsze we wszystkich miejscach da się 
poszerzyć, gdy stoi np. hydrant lub słup energetyczny.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że Państwo radni podejmują decyzję, czy w tym zakresie Gmina 
ma coś robić. Realizacja jest możliwa nawet w ciągu miesiąca, ale najwięcej potrzeba czasu na 
zgromadzenie dokumentacji.
Radny P. Kownacki -  zapytał czy były rozmowy z właścicielem gruntów?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że była rozmowa, gdzie wstępnie wyraża zgodę. Jest to 
droga od drogi powiatowej w kierunku Sulnikowa przez Nowe Borza na drogę powiatową w Gzach. 
Radny P. Zaremba -  zapytał jaka jest długość całego ciągu drogi?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że 3 kilometry 600 metrów.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że drogę Żebry Wiatraki należy poszerzyć do 10 metrów pasa 
drogi. Natomiast droga Sulnikowo-Nowe Borza częściowo ma 8 metrów szerokości jak również są 
odcinki po 6 metrów szerokości pasa drogi.
Radny A. Pychewicz -  zapytał, ile kosztuje 1 kilometr wykonania w takim standardzie drogi?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że około 600.000,00 zł za 1 kilometr.
Radny A. Pychewicz -  dodał, że to koszt całej drogi bez wykupu gruntów 2.000.000,00 zł. Zapytał 
czy Gminę na to stać?
Radna J. Świderska -  powiedziała, że Państwo radni głosują wyłącznie czy dajemy zielone światło 
danej miejscowości, a nie za decyzją budowania drogi. Większość sołectw przeznacza fundusz sołecki 
na przygotowanie dokumentacji technicznej drogi.
Dyskusja na w/w temat zakończona.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
poddała pod głosowanie wniosek mieszkańców wsi Żebry-Falbogi z dnia 22.06.2020 r. w sprawie 
wprowadzenia w najbliższym terminie do budżetu gminy inwestycji drogowej -  przygotowanie 
dokumentacji drogi oraz asfaltowanie na odcinku drogi Żebry-Falbogi -  Sulnikowo. Komisja w 
obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosach 
„przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie wniosek 
mieszkańców wsi Żebry-Falbogi z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia w najbliższym 
terminie do budżetu gminy inwestycji drogowej -  przygotowanie dokumentacji drogi oraz 
asfaltowanie na odcinku drogi Żebry-Falbogi -  Sulnikowo. Komisja w obecności 7 członków 
Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie 
„wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała wniosek, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
poddała pod głosowanie wniosek mieszkańców sołectwa Nowe Borza oraz okolicznych miejscowości 
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zaplanowania w przyszłorocznym budżecie remontu drogi gminnej w 
Nowych Borzach. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 
głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała wniosek.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie wniosek 
mieszkańców sołectwa Nowe Borza oraz okolicznych miejscowości z dnia 30.06.2020 r. w sprawie 
zaplanowania w przyszłorocznym budżecie remontu drogi gminnej w Nowych Borzach. Komisja w 
obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała wniosek, który stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Wniosek mieszkańców Grochy-Serwatki z dnia 01,07.2020 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie 
Gminy budowy drogi utwardzonej ( asfalt) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 618 do 
skrzyżowania w Grochach-Serwatkach,
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że jest to odcinek 1 kilometra drogi od drogi wojewódzkiej do 
skrzyżowania.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że droga fizycznie jest szersza niż prawnie. Natomiast las, który 
mieszkańcy chcieli przeznaczyć na sprzedaż jest samoistnym posiadaczem Gminy Gzy.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska
poddała pod głosowanie wniosek mieszkańców Grochy-Serwatki z dnia 01.07.2020 r. w sprawie 
uwzględnienia w budżecie Gminy budowy drogi utwardzonej ( asfalt) na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 618 do skrzyżowania w Grochach-Serwatkach. Komisja w obecności 6 członków 
Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie wniosek 
mieszkańców Grochy-Serwatki z dnia 01.07.2020 r. w sprawie uwzględnienia w budżecie Gminy 
budowy drogi utwardzonej ( asfalt) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 618 do skrzyżowania 
w Grochach-Serwatkach. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu
6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie 
zaopiniowała wniosek, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Wniosek mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wykonania 
nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przewodowo Parcele.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że jest to droga przez wieś od drogi wojewódzkiej do drogi 
wojewódzkiej. Jest to tzw. pętla koło bazy. Większość mieszkańców przy drodze mieszka. Długość 
drogi wynosi niecałe 2 kilometry, a szerokość pasa drogi 9 metrów. W niektórych miejscach 
przewężenie ok. 8 metrów.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska
poddała pod głosowanie wniosek mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele z dnia 03.07.2020 r. 
w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przewodowo 
Parcele. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” 
przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie wniosek 
mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wykonania nawierzchni 
asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przewodowo Parcele. Komisja w obecności
7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych”



oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała wniosek, który stanowi załącznik nr 11 
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Wniosek mieszkańców wsi Wójty-Trojany z dnia 18.05.2020 r. w sprawie umieszczenia w budżecie 
Gminy na rok 2021 remontu droąi położonej we wsi Wójty-Trojany.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że sołectwo Wójty-Trojany z funduszu sołeckiego od kilku lat 
budują drogę tzw. asfaltem polewanym. Zostało 600 metrów drogi i mieszkańcy wnoszą o dołożenie, 
sfinalizowanie tego odcinka drogi. Jest to droga równoległa do drogi powiatowej.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska
poddała pod głosowanie wniosek mieszkańców wsi Wójty-Trojany z dnia 18.05.2020 r. w sprawie 
umieszczenia w budżecie Gminy na rok 2021 remontu drogi położonej we wsi Wójty-Trojany. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 
0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie wniosek 
mieszkańców wsi Wójty-Trojany z dnia 18.05.2020 r. w sprawie umieszczenia w budżecie Gminy na 
rok 2021 remontu drogi położonej we wsi Wójty-Trojany. Komisja w obecności 7 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu.

Ad. pkt 1 la.
Wniosek mieszkańców sołectwa Ołdaki oraz Żebry Włosty o wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze uminnej w miejscowości Ołdaki na działce nr. ewidencyjny 131, droąa obręb Ołdaki.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że jest to droga łącząca dwie drogi powiatowe między 
wioskami Ołdaki łącząca dalsze wioski Sulnikowo i Łady.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
poddała pod głosowanie wniosek mieszkańców sołectwa Ołdaki oraz Żebry Włosty o wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Ołdaki na działce nr. ewidencyjny 131, 
droga obręb Ołdaki. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
6 głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała wniosek.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie wniosek 
mieszkańców sołectwa Ołdaki oraz Żebry Włosty o wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej w miejscowości Ołdaki na działce nr. ewidencyjny 131, droga obręb Ołdaki. Komisja 
w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek, który stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12.
Protokół Nr 13/2020 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy odbytego w dniu 16 lipca 2020 r. 
w Świetlicy Wiejskiej w Gzach został przyjęty przez aklamację.
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Ad. pkt 13.
W sprawach bieżących Gminy:
- wpłynął wniosek mieszkańców sołectwa Wójty-Trojany do Wójta Gminy w sprawie złego stanu 
technicznego nawierzchni drogi gminnej Stare Grochy-Wójty Trojany. Proszą o ujęcie drogi 
w bieżących remontach i doprowadzenie nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego . Jest to 
droga gminna od drogi powiatowej na Szwelice, budowana ze 20 lat temu.
- na ukończeniu jest budowa drogi w Żebry-Wiatrakach, gdzie niedługo zostanie odebrana.
- udało się pozyskać dla Urzędu Gminy samochód Ford Transit z Głównego Urzędu Patentowanego 
nieodpłatnie. Jest to samochód z 2004 roku z przebiegu 83 000 km. Jest to dwu litrowy diesel. 
Odebrany w dniu 15.09.2020 r. z Urzędu Patentowanego. Jest to wersja podwyższona, co jest bardzo 
wygodny. W środku posiada 9 miejsc siedzących. Przyda się m.in. do planowanego co roku objazdu 
dróg wspólnie z Państwem radnym. Samochód wycenia się na kwotę ok. 11 000,00 zł.
- prawdopodobnie będzie ogłoszony kolejny nabór na azbest. Jeżeli mieszkańcy chcieliby skorzystać 
Gmina zachęca do składania wniosków.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  powiedział, że od czasu wejścia do Unii Europejskiej cały 
czas dyskutowana jest kwestia województwa mazowieckiego i podziału środków finansowych z Unii. 
Od szeregu lat toczą się spory jak tą kwestią rozwiązać. Ostatnio pojawiła się nowa koncepcja Prawa 
i Sprawiedliwości o podziale województwa mazowieckiego. Zapoznał się z opiniami wielu uchwał 
gmin i powiatów na terenie naszego kraju i uważał, że Państwo radni powinni się z nimi zapoznać. 
Dochodzą do niego projekty uchwał, które są całkowicie przeciwne takim rozwiązaniom albo takie, 
które sugerują aby dać możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom. Przedstawił uzasadnienie 
stanowiska Rady Miasta Ciechanów w sprawie integralności województwa mazowieckiego. 
Z niektórych wyliczeń wynika, że w efekcie podziału Janosikowego na 16 województw spowoduje, że 
niewiele na tym skorzystamy. Chciał również zapytać czy Państwo radni chcieliby zapoznać się z tym 
bliżej i wyrazić swoje stanowisko.
Wspomniał również, że po ostatniej Sesji Rady Gminy sporządzenie tak długiego protokołu jest 
niezwykle trudne i ma wątpliwości skoro załącznikiem do takiej sesji jest nagranie. Podobno są 
możliwości, aby wypracować znaczny skrót protokołu traktując nagranie jako załącznik. 
Protokólantka rozmawiała z radcą prawnym i chciałby zaproponować Państwu radnym po 
zaopiniowaniu przez Radcę Prawnego znaczne skrócenie zapisów, tych które można w protokole 
posiedzenia. W kwestii technicznej, kiedy to nagrania są niewyraźne lub urywają się to stwarza 
problem z zapisaniem protokołu i nie powinno być w protokole.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że protokoły są bardzo szczegółowo pisane od 
dawne i uważa, że nie ma takiej potrzeby szczególnie odkąd są sesje nagrywane. Nagrania wynikają z 
ustawy o samorządzie gminnym i są upubliczniane. Natomiast jeżeli szczegółowo ktoś chce się 
zapoznać to są nagrania przechowywane i upubliczniane. W kwestii jakości jest ustawiony mikrofon 
dla Państwa radnych, żeby jednak mówić do niego, bo w innym przypadku nie zawsze słychać. 
Przewodniczący Rady Z, Kaczorowski -  dodał, że w wielu gminach w kwestiach nieistotnych 
ograniczony jest zapis dyskusji do tego, że podane jest kto w niej uczestniczył. Można by było w tym 
kierunku dokonać skrótu, skoro posiedzenie sesji jest nagrywane.
Radna E. Oleksa -  uważała, że jeżeli nie będzie żadnych przeciwskazań to jest za skróconymi 
protokołami, a nagranie jako integralna część protokołu.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  dodał, że dotyczyło by to protokołów z posiedzeń sesji. 
Natomiast protokoły z posiedzeń komisji nagrywane jak do tej pory.
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Wójt C. Wojciechowski - należy zwrócić uwagę, że przy sesji budżetowej i absolutoryjnej wysyłany 
jest wyciąg z punktu tej części protokołu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że tam gdzie jest zalecana potrzeba pisania protokołów to jak 
najbardziej powinno być pisane.
Dyskusja na w/w temat zakończona.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji 
J. Świderska o godz. 17:48 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.
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