
RADA GMINY GZY

Protokół Nr XIV/2020 

Nadzwyczajnej z Sesji Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 10 czerwca 2020 r.

Gzy czerwiec 2020 rok



PROTOKÓŁ Nr XIV/2020 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, 

odbytej w dniu 10 czerwca 2020 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski -  o godz. 15.08 otworzył XIV 
Nadzwyczajną 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 15 radnych, 
co stanowi właściwe ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Zdzisław Kaczorowski -  przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk na pokrycie części 

wydatków związanych z realizacją zadania pn. „ Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez 
położenie nawierzchni biologicznie czynnej -  destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gzy na rok 

szkolny 2020/2021.
8. Zamknięcie sesji.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Wójt chciałby wystąpić z wnioskiem 
o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?
Przewodniczący Z. Kaczorowski- wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
„ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenia radnemu warunków umowy o pracę”. 
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem czy Pan Wójt wyraża zgodę na wprowadzenie punktu do porządku 
obrad jako punkt 8, a zamknięcie sesji jako punkt 9?
Wójt Gminy Gzy Cezary Andrzej Wojciechowski wyraził zgodę.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk na pokrycie części 

wydatków związanych z realizacją zadania pn. „ Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez 
położenie nawierzchni biologicznie czynnej -  destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gzy na rok 

szkolny 2020/2021.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenia radnemu warunków umowy 
o pracę.

9. Zamknięcie sesji.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu .
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  udzielił głosu Wójtowi Gminy Gzy.
Wójt Gminy Gzy Cezary Andrzej Wojciechowski -powiedział, że jest to sprawa drogi, która znajduje 
się na terenie Gminy Sońsk, z której korzystają mieszkańcy miejscowości Gotardy. Rozmowy trwają 
ponad rok. Gmina Sońsk jak będzie robiła drogę to miała również wykonać drogę dla mieszkańców 
naszej Gminy. Okazało się, że Gmina Sońsk będzie budować drogę, a po przetargach miał być ponowny 
kontakt. W celu ustalenia cen i jakie realizowane będą w tym zakresie prace. Wójt Gminy Sońsk zaprosił 
jego i Panią Skarbnik w celu omówienia spraw dotyczących drogi. Udało się dojść do porozumienia. 
Firma wykonująca drogę zgodziła się o powiększenia o 1200 metrów w ramach aneksu. W tym celu 
poprosił Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji, przychylenia się Rady Gminy i podjęcia uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk na pokrycie części wydatków związanych 
z realizacją zadania pn. „ Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni 
biologicznie czynnej -  destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk”.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały, a następnie po odczytaniu 
otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIV/100/2020 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk na pokrycie części wydatków związanych z realizacją 
zadania pn. „ Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej 
-  destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk i została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu .
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  udzielił głosu Skarbnikowi Gminy.
Skarbnik Gminy Ewa Krystyna Karpowicz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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 XIV/101/2020 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 5.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  udzielił głosu Skarbnikowi Gminy.
Skarbnik E. Karpowicz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 
Gzy na rok 2020.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W tym punkcie w dyskusji zabrali głos:
- Radna E. Oleksa
- Zastępca Wójta C. Parzychowski
- Wójt C. Wojciechowski
- Radny Andrzej Pychewicz
- Dyrektor PSP w Skaszewie Włościańskim
- Radna J. Swiderska
- Radny W. Świątkowski.

Po zakończeniu dyskusji w tym punkcie Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 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 XIV/102/2020w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  udzielił głosu Zastępcy Wójta Gminy.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że w 2018 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę 
intencyjną w sprawie przekazania dwóch dróg od Mardomu do Gromina i od OSP Przewodowa Majorat 
do Lipnik. Państwo radni również podjęli taką uchwałę intencyjną, gdzie wyrazili zgodę. Jakiś czas 
temu Starosta Pułtuski zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia przez Radę Gminy uchwały w 
sprawie przekazania w formie darowizny drogi składającej się z dwóch nieruchomości Przewodowo 
Majorat i Nowe Przewodowo. Dodał, że w uchwale są małe błędy: w § 1 pkt 2 powinno być „ zajętą 
pod drogę”, a w § 2 powinno być „ nieruchomości będą przeznaczone na cel publiczny”. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski- odczytał treść projektu uchwały w sprawie przekazania w formie 
darowizny 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 XIV/103/2020 w sprawie 
przekazania w formie darowizny nieruchomości bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  udzielił głosu Zastępcy Wójta Gminy.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że w tamtym roku pierwszy raz podejmowana była 
uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gzy na rok szkolny 2020/2021.
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Uzasadnienie jest bardzo szczegółowe, gdzie wyciągana jest średnia cenę paliwa na stacjach na terenie 
gminy Gzy. Dodał, że również jest mała poprawka w uchwale w § 1 miejsce słów „2019/2020” powinno 
być „ 2020/2021”.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski- odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie Gzy na rok szkolny 2020/202 li 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 XIV/104/2020 w 
sprawieokreślenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gzy na rok szkolny 2020/2021 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał pismo Dyrektora PSP Przewodowo Poduchowne, które 
wpłynęło do Rady Gminy - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W tym punkcie w dyskusji zabrali głos:
- Dyrektor PSP Przewodowo Poduchowne,
- Wójt C. Wojciechowski,
- Zastępca C. Parzyć ho wski,
- Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski,
- Radca Prawny,
- Skarbnik E. Karpowicz,
- Radna E. Oleksa,
- Radny W. Czapliński,
- Radny A. Pychewicz,
- Dyrektor PSP w Skaszewie Włościańskim.
Radny W. Zbikowski -  złożył wniosek formalny o zamkniecie dyskusji .
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie wniosek radnego.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 
7 głosach „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniował wniosek o 
zamknięcie dyskusji.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  wznowił dyskusję.
Po wznowieniu dyskusji w tym punkcie zabrali ąłos:
- Radny A. Pychewicz,
- Wójt C. Wojciechowski,
- Radny W. Czapliński,
- Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski,
- Radca Prawny,
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Po zakończeniu dyskusji w tym punkcie Przewodniczący Z. Kaczorowski- odczytał treść projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenia radnemu warunków umowy o pracę i poddał 
pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 
5 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIV/105/2020 
w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenia radnemu warunków umowy o pracę bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
A d .  p k t  9.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 18.25 zamknął 
XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gzy.
Cyfrowy zapis nagrania dokumentujący przebieg Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

ds. obsługi orgjnów amooądowrydi
PRZEWODNICZĄCY
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Beata Lewińska


