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PROTOKÓŁ Nr XV/2020 
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Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski -  o godz. 15.39 otworzył XV 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 
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. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
5. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
6. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
8. Raport o stanie Gminy Gzy za rok 2019.

a) debata
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gzy.
13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Przewodowie Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 
Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg właściwości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gzy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych
odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

17. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019:
a) wystąpienie Wójta Gminy;
b) zapoznanie się z Uchwałą Nr Ci.87.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii
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o przedłożonym przez Wójta
Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

c) zapoznanie z Uchwałą Nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za 2019 roku i wniosku w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Gzy;

d) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci. 142.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy.

e) opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2019 rok;
f) opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Gzy za 2019 rok;
g) dyskusja;
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019;
i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady Gminy Gzy z dnia

30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 
administracyjnej

i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie 

Kozłówka.
20. Przyjęcie protokołów XII i XIII z sesji.
21. Sprawy różne.
22. Wolne wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie sesji.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Wójt chciałby wystąpić z 
wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?
Radna J. Swiderska - wystąpiła z dwoma wnioskami formalnymi o wprowadzenie zmian do 
porządku obrad:
- zamiany pkt 9 -  projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania jako 

pktb podpunktu 8;
- zamiany pkt 17 -  ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019z jego 
podpunktami jako pkt 9.

Wójt C. Wojciechowski - wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad „ projektu 
uchwały w sprawie odmowy uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 
sprawie Nasielsko-Kamiewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” jako pkt 17 porządku.
Radny W. Żbikowski -  zapytał kto jest wnioskodawcą pkt 13 - podjęcie uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Gzy?Z tego co ustalone było po komisjach to zostało przełożone spotkanie ze 
Związkami Nauczycielstwa Polskiego na podjęcie kolejnych ustaleń. Uznał, że obecnie nie ma 
o czym rozmawiać.



Przewodniczący Z. Kaczorowski - odpowiedział, że regulamin był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu Komisji, gdzie został zaopiniowany negatywnie. Uznał, że była to czysta pomyłka, że 
trafił do porządku obrad.
Wójt C. Wojciechowski - dodał, że nie wnioskował o wprowadzenie tego punktu do porządku 
obrad. ZNP jest na urlopach i nie było uzgodnień do projektu. Spotkanie zostało przełożone na 18 
sierpnia 2020 r.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - wystąpił z wnioskami formalnymi o wprowadzenie zmian do 
porządku obrad:
- usunięcie z porządku obrad pkt 13;
- przeniesienie pkt 8 a i b jako pkt 16.
- przeniesienia pkt 17 jako pkt 9.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - zarządził przegłosowanie złożonych wniosków formalnych. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 6 głosach 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek radnej J. 
Świderskiej o zamianę pkt 9 na podpunkt b punktu 8.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 7 głosach 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała wniosek radnej 
J. Świderskiej w sprawie zamiany pkt 17 jako pkt 9.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 
głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do 
porządku obrad „ projektu uchwały w sprawie odmowy uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu” jako pkt 17.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za”, przy 0 
głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Przewodniczącego Rady w sprawie usunięcia z porządku obrad pkt 13.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 
7 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” negatywnie zaopiniowała wniosek 
Przewodniczącego Rady w sprawie przeniesienia pkt 8 a i b jako pkt 16.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu 
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała wniosek 
Przewodniczącego Rady w sprawie przeniesienia pkt 17 jako pkt 9.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Zastępca C. Parzychowski -  zaproponował, aby odczytano porządek po wprowadzonych 
poprawkach, które zostały przyjęte, aby wszyscy wiedzieli za czym będą głosować.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - odczytał porządek po wprowadzonych poprawkach, które 
zostały zatwierdzone. Następnie poddał pod głosowanie.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała zmianę 
porządku obrad po wprowadzonych poprawkach.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poprosił radcę prawnego o zinterpretowanie głosowania,
w którym negatywnie została zaopiniowana zmianę w porządku obrad po wprowadzonych
poprawkach.
Radca Prawny -  w jego ocenie zostały wprowadzone zmiany do porządku obrad i aby mogły odbyć 
się obrady należy dojść do konsensusu, aby uniknąć takiego samego wyniku głosowania. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poprosił o przedstawienie kolejnych proponowanych zmian, 
aby zatwierdzić porządek narady.
Radna J. Swiderska -  wystąpiła z dwoma wnioskiem formalnym:
- zamianę pkt 9 jako podpunkt b punktu 8,
- przeniesienie pkt 16 „ Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok” jako pkt 9.
Radny A. Pychewicz -zgłosił wniosek formalny w sprawie przywrócenia do porządku obrad pkt 13. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski - zarządził 5 minutową przerwę techniczną.
Wznowienie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy nastąpiło o godz. 16:22.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski formalne.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy
6 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała zamianę pkt 9 
jako podpunkt b punktu 8.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy
7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała przeniesienie 
pkt 16 „ Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za a 2019 rok” jako pkt 9.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 8 głosach 
„przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała wniosek radnego 
A. Pychewicza w sprawie przywrócenia do porządku obrad pkt 13.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - zwrócił się ponownie do radnych, aby zgłaszali kolejne 
propozycje, aby dojść do konsensusu.
Radny A. Pychewicz -zgłosił wniosek formalny w sprawie przeniesienia pkt 13 „ Podjęcie uchwały 
w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 
Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg właściwości” przed pkt 8 ,. Raport o stanie Gminy Gzy”.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 7 głosach 
„przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała wniosek radnego 
A. Pychewicza w sprawie przeniesienia pkt 13 „ Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi rad 
pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym i Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg właściwości” przed pkt 8 
„ Raport o stanie Gminy Gzy”.



Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - zwrócił się o kolejne propozycje.
Radny A. Pychewicz -powiedział, że pkt 13 został wykreślony, a punkt 9 stał się podpunktem 
b punktu 8, to zgłasza wniosek formalny, aby poza tym nic nie zmieniać.
Przewodniczący Z. Kaczorowski- poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała wniosek 
radnego A. Pychewicza w sprawie wprowadzonych poprzednio pozytywnie zmian- zatwierdzenie 
całego porządku.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Radna J, Świderska -  wystąpiła z wnioskiem formalnym w sprawie przeniesienia pkt 16 „ Ocena 
sprawozdania z wykonania budżetu za a 2019 rok” jako pkt 9, pkt 14 jako pkt 8 -  przeniesienie po 
Raporcie o stanie Gminy Gzy.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała wniosek radnej 
J. Swiderskiej przeniesienia pkt 16 „ Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za a 2019 rok” jako 
pkt 9, pkt 14 jako pkt 8 -  przeniesienie po Raporcie o stanie Gminy Gzy.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - wystąpił z wnioskiem formalnym w sprawie przeniesienia pkt 
„Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przewodowie Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 
Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg właściwości” jako pkt 8 oraz przeniesienie pkt „Ocena 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019 z podpunktami po „ Raporcie o stanie 
Gminy Gzy” i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała wniosek 
Przewodniczącego Rady.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu 
Przewodniczący Z. Kaczorowski - zwrócił się o dalsze propozycje do porządku obrad.
Radny A. Pychewicz -zgłosił wniosek formalny w sprawie przeniesienia pkt 12 „Podjęcie uchwały 
w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 
Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg właściwości” na pkt 3.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu — 7 głosami „za”, przy 
7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała wniosek 
radnego A. Pychewicza w sprawie przeniesienia pkt 12 „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania 
skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym i 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg właściwości” 
na pkt 3.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Radny W. Żbikowski -zgłosił wniosek formalny w sprawie zarządzenia 15 minutowej przerwy.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  10 głosami „za”, przy 
2 głosach „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek 
radnego W. Żbikowskiego w sprawie zarządzenia 15 minutowej przerwy.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 1 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - zarządzi! 15 minutową przerwę.
Wznowienie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy nastąpiło o godz. 17:05.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - przypomniał, że obecnie są na punkcie przyjęcia porządku obrad 
i zwrócił się o dalsze propozycje. Zgłosił wniosek formalny w sprawie zatwierdzeniaporządku obrad 
z wszystkimi przyjętymi zmianami. Odczytał jak miałby wyglądać głosowany porządek obrad. 
Następnie poddał pod głosowanie.
O godz. 17:10 na salę obrad przybył radny Dariusz Paradowski. Aktualna liczba radnych w 
posiedzeniu -15.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
8 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała wniosek 
Przewodniczącego Rady w sprawie zatwierdzenia porządku obrad z wszystkimi przyjętymi zmianami. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Radna J. Swiderska -  wystąpiła z wnioskiem formalnym w sprawie przeniesienie pkt „ Ocena 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok” jako pkt 9.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  9 głosami „za”, przy
6 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała przeniesienie 
pkt „ Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za a 2019 rok” jako pkt 9.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Radny A. Pychewicz -zgłosił wniosek formalny w sprawie przeniesienia pkt 12 „Podjęcie uchwały 
w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 
Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg właściwości” po pkt 7 przed „ Raportem o stanie Gminy Gzy”.
Radny W. Czapliński - zgłosił wniosek formalny przeniesienia punktu 12 „Podjęcie uchwały 
w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 
Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg właściwości” po wniosku Pana Wójta jako punkt ostatni.
Przewodniczący Z. Kaczorowski- poddał pod głosowanie wnioski formalne.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
8 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowaławniosek radnego 
A. Pychewicza w sprawie przeniesienia pkt 12 „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi rad 
pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym i Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg właściwości” po pkt 7 przed 
„ Raportem o stanie Gminy Gzy”.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy
7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek 
radnego W. Czaplińskiego w sprawie przeniesienie punktu 12 „Podjęcie uchwały w sprawie



przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie
Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg właściwości” po wniosku Pana Wójta jako punkt ostatni.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Radny M. Sierzan -  zgłosił wniosek formalny w sprawie przeniesienia pkt 20 ( po pozytywnym 
głosowaniu ) „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przewodowie Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 
Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg właściwości” jako pkt 3.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, przy 
8 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowaławniosek radnego 
M. Sierzana w sprawie przeniesienia pkt 20 „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi rad 
pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym i Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg właściwości” jako pkt 3. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po wszystkich 
zatwierdzonych zmianach.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  10 głosami „za”, przy 
5 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała przyjęcie 
porządku obrad po wszystkich zatwierdzonych zmianach, który stanowi załącznik nr 23 do 
niniejszego protokołu w brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
5. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
6. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2019 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
8. Raport o stanie Gminy Gzy za rok 2019.

a) debata
b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.

9. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019:
a) wystąpienie Wójta Gminy;
b) zapoznanie się z Uchwałą Nr Ci.87.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

c) zapoznanie z Uchwałą Nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za 2019 roku i wniosku w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Gzy;

d) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci. 142.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej



-8-

Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Gzy.

e) opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2019 rok;
f) opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Gzy za 2019 rok;
g) dyskusja;
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019;
i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gzy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Gzy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych

odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady Gminy Gzy z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 

administracyjnej
i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie 
Kozłówka.

17. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu".

18. Przyjęcie protokołów XII i XIII z sesji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Przewodowie Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 
Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. wg właściwości.

20. Sprawy różne.
21. Wolne wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie sesji.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Panu Kierownikowi Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej ,, DAR-MED” w Winnicy zaproszonego na sesję.
Kierownik NZOZ ,, DAR-MED” w Winnicy — przedstawił informację o stanie opieki zdrowotnej na 
terenie gminy Gzy za 2019 rok.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - otworzył dyskusję.



W tym punkcie w dyskusji zabrali ąłos:
- radny W. Świątkowski,
- Kierownik NZOZ „ DAR-MED”,
- Wójt C. Wojciechowski.
Dyskusja w tym punkcie została zakończona.
Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu.
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Wójtowi Gminy.
Wójt C. Wojciechowski -powiedział, że Państwo radni się zapoznali z informacją . Jeżeli będą 
pytania to ewentualnie udzieli.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2019 rok stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. pkt 5.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Wójtowi Gminy.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, żePowiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku monitoruje 
wszystkie choroby zakaźne. Pobierane są próbki i wysyłane do laboratorium. W większości 
przypadków wszystkie próbki z terenu gminy Gzy były ujemne.
Przewodniczący Z. Kaczorow ski - otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2019 rok stanowi załącznik nr 27 
do protokołu.
Ad. pkt 6.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Wójtowi Gminy.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, żełącznie na terenie Gminy Gzy działa 6 jednostek OSP : Gzy, 
Szyszki, Przewodowo, Pękowo, Porzowo i Ostaszewo wyposażonych łącznie w 6 samochodów 
gaśniczych typu GBA - beczek oraz 2 szt. GLM- lekkie. W szeregach OSP działa ok. 180 druhów -  
członkowi czynni biorący udział w działaniach ratowniczych.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - otworzył dyskusję.
W tym punkcie w dyskusji zabrali ąłos:
- radny A. Pychewicz,
- Wójt C. Wojciechowski.
Dyskusja w tym punkcie zakończona.
Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2019 rok stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. pkt 7.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gzach.
Kierownik GOPS -  przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 8.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Wójtowi Gminy.
Wójt C. Wojciechowski -  przedstawił Raport o stanie Gminy Gzy za rok 2019.
Raport o stanie Gminy Gzy za rok 2019 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu, 
a/
Przewodniczący Z. Kaczorowski - otworzył debatę nad raportem o stanie Gminy Gzy.
W tym punkcie w debacie zabrali ulos:
- Przewodniczący rady,
- radny W. Świątkowski,
- radny P. Kownacki,
- radna J. Świderska,
- radny A. Pychewicz,
- Wójt C. Wojciechowski,
- Radca Prawny,
- radny W. Czapliński,
Dyskusja w tym punkcie została zakończona, 
b /
Przewodniczący Z. Kaczorowski - odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Gzy wotum zaufania i 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 uchwaływ sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum 
zaufania.
Opinie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 16.07.2020 r. -  stanowią 
załącznik nr 31 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 16.07.2020 r. -  stanowią załącznik nr 32 do niniejszego 
protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 2 głosach 
„przeciwnych” oraz 5 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XV/106/2020w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufaniabezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady, która stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  udzielił głosu Wójtowi Gminy Gzy Panu Cezaremu Andrzejowi
Wojciechowskiemu.
a/
Wójt Gminy Gzy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019. 
Wystąpienie Wójta Gminy -  stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
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b /
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapoznał obecnych z Uchwałą Nr Ci.87.2020 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie 
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 
rok.
Uchwała -  stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu, 
c/
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapoznał obecnych z Uchwałą Nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Gzy 
za 2019 roku i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy.
Uchwała -  stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu, 
d /
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapoznał obecnych z Uchwałą Nr Ci. 142.2020 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy.
Uchwała - stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu, 
e/
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poinformował, że Komisja Budżetu 
i Finansów na posiedzeniu w dniu 16.07.2020 r. pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy 
za rok 2019:
• pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019;
• pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok.
f/
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
również poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu 
w dniu 16.07.2020 r. pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2019: 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019;
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok. 
g /
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu, 
h /
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019 i poddał pod 
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XV/107//2020 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy
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za rok 2019 bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 
39 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu, 
i/
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Gzy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  9 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 6 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XV/108//2020 w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Gzy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 41 do niniejszego 
protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
Wójt C. Wojciechowski -podziękował za udzielenie absolutorium. Rok 2019 był dla wszystkich 
ciężkim rokiem budżetowym, gdzie czasami nie raz wątpił, ale się udało przetrwać ten rok. 
W obecnym roku jest znacznie łatwiej, gdzie kolejne środki dla Gminy będziemy ściągać 
i inwestować.
Radny W.Zbikowski -  złożył wniosek formalny w sprawie zarządzenie 10 minutowej przerwy. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego 
W. Żbikowskiego w sprawie zarządzenia 10 minutowej przerwy.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zarządził 10 minutową przerwę w obradach.
Wznowienie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy nastąpiło o godz. 19:57.
Ad. pkt 10.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Pani Ewie Karpowicz -  Skarbnikowi Gminy Gzy. 
Skarbnik E.Karpowicz -przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W tym punkcie w dyskusji zabrali ułos:
- radna E. Oleksa,
- Wójt C. Wojciechowski,
- Przewodniczący Rady,
- radny W. Świątkowski,
- Zastępca C. Parzychowski,
- radny A. Pychewicz.
Dyskusja w tym punkcie została zakończona.
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 -  14 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XV/109/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.



Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Pani Ewie Karpowicz -  Skarbnikowi Gminy Gzy. 
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 ąlos:
- radny A. Pychewicz,
- Przewodniczący Rady,
- Wójt C. Wojciechowski.
Dyskusja w tym punkcie została zakończona.
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 -  14 głosami „za”, przy
0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XV/110/2020 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Pani Ewie Karpowicz -  Skarbnikowi Gminy Gzy. 
Skarbnik E.Karpowicz -zgodnie z art. 90p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie 
stypendium szkolnego zgodnie z art. 90d ustawy udzielana jest uczniom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej. Na podstawie art. 90f rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w którym określa 
w szczególności:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów
1 ich rodzin oraz innych okoliczności (bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe);
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
W związku ze zmianami w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych konieczne 
jest wprowadzenie nowego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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 regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gzy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną 
opinię Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gzy i 
poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przyO 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XV/111/2020 w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Gzybezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi 
załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
Kierownikowi Referatu IOŚ -  powiedział, że projekt uchwały omawiany był na wspólnych 
posiedzeniach komisji w dniu 16.07.2020r . Najważniejszą rzeczą jest wprowadzona poprawka przez 
Państwa radnych dotyczący zmiany w rozdziale 4 § 17 pkt 2 „ nie rzadziej niż raz na kwartał” 
zamienione na „ nie rzadziej niż raz na rok”. Ta zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. Uchwała ta określa jakie powinien 
spełniać właściciel nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz postępowania 
z odpadami komunalnymi. Niniejsza uchwała dostosowuje zasady zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych do zasad określonych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 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 XV/112/2020 
w sprawieuchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 50 do 
niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
Kierownikowi Referatu IOŚ -  powiedział, że uchwała określa, że w zamian za uiszczoną opłatę za 
odpady komunalne przez właściciela nieruchomości będą odbierane odpady komunalne takie jak:

1) papier,
2) szkło,



3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) bioodpady,
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości nie przekraczającej 

300 kg rocznie na gospodarstwo domowe) ,
9) chemikalia i przeterminowane leki,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) zużyte opony,
13) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniki przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,

14) odpady niebezpieczne,
15) tekstylia i odzież.

Do PSZOK przyjmowane są odpady w każdą środę od 8.00 -  16.00. Prowadzone są również zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, o których informowani są mieszkańcy poprzez zamieszczanie 
informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzy! dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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 sprawieokreślenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną 
opinię Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 XV/113/2020 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 52 do 
niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 15.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Pani Skarbnik Gminy Gzy.
Skarbnik E.Karpowicz -  w związku z likwidacjąPublicznego Gimnazjum w Gzach jednostka ta 
powinna zostać wykreślona z listy jednostek organizacyjnych, dla których Urząd Gminy w Gzach 
zapewnia wspólną obsługę finansowo-księgową i organizacyjną.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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 sprawiezmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady 
Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 
administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną 
opinię Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XX/99/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi 
finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy 
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 XV/114/2020 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/99/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Gzybezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która 
stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 16.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Zastępcy Wójta Gminy Gzy.
Zastępca C. Parzychowski poinformował, że zmarła Pani Jadwiga Koc pełniąca funkcję Sołtysa 
Sołectwa Kozłówka, dlatego też zaistniała konieczność wyłonienia nowego sołtysa. Ponowne wybory 
sołtysa zarządza wówczas Rada Gminy Gzy. Ustala się, że wybory sołtysa zostaną przeprowadzone 
do dnia 30 września 2020 r. Techniczno-organizacyjną obsługę wyborów zapewnia Wójt Gminyi 
ustala termin zwołania zebrania wiejskiego.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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 sprawiezarządzenia wyborów uzupełniających 
sołtysa w sołectwie Kozłówka.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną 
opinię Komisji do w/w projektu uchwały.



Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawiezarządzenia wyborów 
uzupełniających sołtysa w sołectwie Kozłówka 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 XV/115/2020 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kozłówka bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 56 do niniejszego 
protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 17.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzieli! głosu Zastępcy Wójta Gminy Gzy.
Zastępca C. Parzychowski- powiedział, że Marszałek przesłał Gminie Gzy projekt do uzgodnienia. 
Marszałek zadecydował, że chce uszczegółowić granice obowiązujące na terenie naszej Gminy. 
Obszar chronionego krajobrazu istnieje na naszej gminie. Ostatnie zmiany jakie były to 01.01.1990 r. 
Po analizie tych dokumentów okazało się, że w niewielkich obszarach w sołectwach Wójty-Trojany 
oraz Zalesie został park poszerzony, bo są granice, które były wcześniej ustalane i określone 
w studium. Ten obszar znajdujący się w tych miejscowościach, gdzie rolnicy mają nieruchomości
1 gospodarstwa będzie wiązał się z pewnymi ograniczeniami,stąd projekt uchwały w sprawie odmowy 
uzgodnienia, a przynajmniej nie w tym zakresie. Inne gminy również taką odmowę projektu 
uchwalały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Zastępca C. Parzychowski- dodał, że jest błąd w projekcie uchwały w numeracji paragrafów. 
Powinno być § 1.1, § 1.2, § 2, § 3 oraz §4.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie odmowy uzgodnienie 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nasielsko-Karniewskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu 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 XV/116/2020 w 
sprawie odmowy uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie 
Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 18.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  oznajmił, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi 
do protokołów z XII i XIII sesji .
Protokoły Nr XII/2020i XIII/2020 z sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez aklamację.
Ad. pkt 19.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie
Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg właściwości.
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Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Przewodowie Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 
26 maja 2020 r. wg właściwości stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W tvm punkcie w dyskusji zabrali głos:
- radny W. Żbikowski,
- radna J. Swiderska,
- Radca Prawny,
- Przewodniczący Rady,
- radny A. Pychewicz,
- Prezes Ogniska Gminnego Związków Nauczycielstwa Polskiego,
- radna E. Oleksa,
- Skarbnik Gminy,
- nauczyciele szkół,
- Zastępca C. Parzychowski,
- Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym,
- radny W. Karwacz,
- radny W. Czapliński,
- Dyrektor PSP w Skaszewie Włościańskim,
- mieszkanka Gminy Gzy,
- radny W. Świątkowski
O godz. 22:05 salę obrad opuścił radny P. Kownacki. Aktualna liczba radnych na posiedzeniu sesji -  
14.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zarządził 5 minutową przerwę.
Wznowienieobrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy nastąpiło o godz. 22:30.
Radny W. Zbikowski -  złożył wniosek formalny w sprawie zamknięcia dyskusji.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie wniosek formalny.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  9 głosami „za”, przy 
5 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek 
radnego W. Żbikowskiego w sprawie zamknięcia dyskusji, który stanowi załącznik nr 61 do 
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -zamknął dyskusję, odczytał projekt uchwały w sprawie 
przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie
Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg właściwości i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, przy 
8 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie przekazania skargi rad pedagogicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 
Poduchownym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z dnia 26 maja 2020 r. 
wg właściwości.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.



Ad. pkt 20.
W sprawach różnych w dyskusji zabrali głos:
- mieszkanka Gminy,
- Wójt C. Wojciechowski,
- radny W. Żbikowski,
- Prezes Ogniska Gminnego Związków Nauczycielstwa Polskiego,
- Przewodniczący Rady,
- radny W. Świątkowski,
- radna J. Świderska,
- radna A. Chojnacka.
Ad. pkt 21.
Brak zgłoszonych wolnych wniosków i oświadczeń.
Ad. pkt 22.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 00:30 dnia 29 lipca 
2020 roku zamknął XV Sesję Rady Gminy Gzy.
Cyfrowy zapis nagrania dokumentujący przebieg XV Sesji Rady Gminy Gzy stanowi załącznik nr 63 
do niniejszego protokołu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy:

Referent
ds. obsługi organów samorządowych

Beata Lewińska


