
RADA GMINY GZY

Protokół Nr XVIII/2020 

Nadzwyczajnej z Sesji Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 26 października 2020 r.

Gzy październik 2020 rok



PROTOKÓŁ Nr XVI11/2020 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, 

odbytej w dniu 26 października 2020 r.

Ad. pkt 1.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gzy Włodzimierz Żbikowski -  o godz. 15.30 otworzył 
XVIII 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 
13 radnych, co stanowi właściwe quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. pkt 2.
Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Żbikowski -  przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
5. Wniosek mieszkańców sołectwa Łady w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu realizacji 

przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.
6. Zamknięcie sesji.
O godz. 15.35 na salę obrad przybył radny Paweł Zaremba. Aktualna liczba radnych w posiedzeniu 
-14.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Wójt chciałby wystąpić z wnioskiem 
o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?
Radny A. Pychewicz-powiedział, że nieobecna radna wyrażała chęć uczestnictwa w dzisiejszym 
posiedzeniu oraz kontaktowała się z Urzędem Gminy w tej kwestii. Uniemożliwiono jej uczestnictwo 
w dzisiejszej sesji, dlatego wystąpił z wnioskiem formalnym o przełożenie Sesji Rady Gminy ze 
względu na nieobecność radnej Emilii Oleksy na termin, aby mogła uczestniczyć zdalnie w celu 
przystosowania technicznego lub, gdy będzie mogła zjawić się osobiście.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  odpowiedział, że nie zgłaszana była sytuacja do niego. 
Stwierdził, że nie jesteśmy przygotowani i aby zdalnie pracować trzeba pomyśleć o komputerach i 
dostępie do Internetu dla Państwa radnych. Poprosił o opinię radcy prawnego.
Radca Prawny -  powiedział, że jeżeli Pan Wiceprzewodniczący Rady twierdzi, że taki wniosek do 
niego nie dotarł, to nie został formalnie złożony. Taki wniosek powinna złożyć bezpośrednio Pani radna, 
jeżeli taka sytuacja nastąpiła. W jego ocenie taka informacja formalnie nie została złożona przez 
radnego wyrażającego chęć uczestnictwa w dzisiejszym posiedzeniu.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  wystąpił z wnioskiem formalnym o wprowadzenie 
punktu 5a „ Wybory Przewodniczącego Rady Gminy Gzy”. Zwrócił się z pytaniem czy Pan Wójt 
wyraża zgodę na wprowadzenie punktu 5a do porządku obrad?
Wójt Cezary Andrzej Wojciechowski wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  powiedział, że w dniu 14.10.2020 r. do ówczesnego 
Przewodniczącego Rady wpłynęła rezygnacja Pana radnego Wiesława Karwacz z funkcji 
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zwrócił się z pytaniem czy Pan Wójt wyraża 
zgodę na wprowadzenie punktu 5b do porządku obrad „ Wybory Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji”?
Wójt Cezary Andrzej Wojciechowski wyraził zgodę.
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Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  poddał pod głosowanie wniosek radnego 
A. Pychewicza o przełożeniu sesji na inny termin.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za”, przy 
8 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym" negatywnie zaopiniowała wniosek formalny 
radnego A. Pychewicza.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  poddał pod głosowanie zgłoszone przez niego wnioski.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 
5 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała wniosek 
o wprowadzenie punktu 5a „ Wybory Przewodniczącego Rady Gminy Gzy” do porządku obrad. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 
5 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny
0 wprowadzenie punktu 5b do porządku obrad „ Wybory Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
1 Petycji”.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad w brzmieniu jak poniżej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
5. Wniosek mieszkańców sołectwa Łady w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu realizacji 

przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.
5a. Wybory Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.
5b. Wybory Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
6. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 3.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  udzielił głosu Skarbnikowi Gminy.
Skarbnik E. Karpowicz- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XVIII/128/2020 
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.
Ad. pkt 4.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  udzielił głosu Skarbnikowi Gminy.
Skarbnik E. Karpowicz- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 
Gzy na rok 2020.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  otworzył dyskusję.
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W tym punkcie w dyskusji zabrali ulos:
- radny A. Pychewicz,
- Wójt Gminy.
Po zakończeniu dyskusji w tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- odczytał treść 
projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 i poddał pod 
głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  12 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych’" oraz 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XVIII/129/2020 
w 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 5.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski - udzielił głosu Wójtowi Gminy Cezaremu Andrzejowi 
Wojciechowskiemu.
Wójt Gminy C. Wojciechowski - powiedział, że jest to uchwała , która była sygnalizowana na 
poprzedniej sesji rady w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Łady 
dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2021. W dniu 30.09.2020 r. wpłynął 
wniosek sołtysa sołectwa Łady w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przypadających 
sołectwu Łady na rok 2021. W dniu 05.10.2020 r. zakwestionowałem wniosek w zakresie przedsięwzięć 
określonych uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego sołectwa Łady z dnia 27 września 2020 r. Sołtys 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma podtrzymał wniosek i skierował go do Rady Gminy. Zgodnie 
z art. 5 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. 
zm.) uchwalając budżet Rada Gminy odrzuca wniosek sołectwa w przypadku, gdy zamierzone 
przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7. Środki funduszu przeznacza 
się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, w którym mowa w art. 5 ust. 4 są 
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 
rozwoju gminy albo są przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia 
skutków klęski żywiołowej. Wniosek sołectwa Łady podlega odrzuceniu, ponieważ zgłoszone we 
wniosku zadania nie stanowią zadania własnego gminy. Przygotowane zostały dla Państwa radnych 
dwa projekty uchwały. Jedna w sprawie odrzucenia wniosku sołectwa Łady lub uwzględnienia wniosku 
sołectwa Łady z dnia 27.09.2020 r. na następujące przedsięwzięcia:
1) zakup kostki brukowej i położenie,
2) zakup kosy spalinowej i ł samochodu żwiru,
3) organizacja wycieczki turystycznej wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym 
tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programu pobudzania 
aktywności obywatelskiej.
Jeżeli chodzi o pkt 1 to przedsięwzięcie miałoby powstać nie na majątku gminnym. Z tego względu 
musiał zostać zakwestionowany wydatek. Był to zakup kostki brukowej i położenie go przy figurce w 
miejscowości Łady . która znajduje się w ciągu drogi powiatowej i częściowo na działce prywatnej. 
Zgodnie z ustawą takie przedsięwzięcie nie powinno być zrealizowane. Sołtys Łady podtrzymał 
wniosek i skierował go do Państwa radnych, gdzie mogą Państwo podjąć decyzję o odrzuceniu lub 
uwzględnieniu wniosku. W zależności od podjętej decyzji Państwo radni odpowiadają przed dyscypliną 
finansów publicznych.



- 4 -

Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski - otworzył dyskusję.
W tym punkcie w dyskusji zabrali głos:
- radny W. Świątkowski,
- radny P. Kownacki,
- radny Z. Kaczorowski,
- radca Prawny.
Po zamknięciu dyskusja w tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  zapytał czy jest 
konieczność przegłosowania dwóch projektów uchwał?
Radca Prawny -  stwierdził, że należało by technicznie zadecydować, nad która uchwałą będzie 
głosowanie czy za uchwałą odrzucającą wniosek, czy uwzględniającą wniosek. Przeprowadzenie 
głosowania, a następnie po odczytaniu wyników głosowania nastąpi rozstrzygnięcie, która uchwała 
zostanie podjęta.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski - poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uwzględnia 
wniosku podtrzymanego przez sołtysa Sołectwa Łady w sprawie przeznaczenia środków funduszu 
sołeckiego na rok 2021.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 10 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XVIII/129/2020 w sprawie 
rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Łady dotyczącego przeznaczenia środków 
funduszu sołeckiego na rok 2021 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 5a.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- poprosił o składanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 
Radna J. Swiderska-zgłosiła na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radnego Roberta Turek.
Radny R. Turek -  zapytany, czy wyraża zgodę, wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny W. Świątkowski - zgłosił na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radną Joannę Świderską. 
Radna J. Świderska -  zapytana, czy wyraża zgodę, nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Radny R. Turek -  zgłosił na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radnego Wiesława Karwacz.
Radny W. Karwacz -  zapytany, czy wyraża zgodę, wyraził zgodę na kandydowanie.
RadnyW. Czapliński -  zgłosił na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radnego Dariusza 
Paradowskiego.
Radny D. Paradowski -  zapytany, czy wyraża zgodę, wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie było.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
Rady.
Radny W. Czapliński - na stanowisko Przewodniczącego Rady zgłosił radną Panią Joannę Świderską. 
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- zapytał Panią Joannę Świderską czy wyraża zgodę na 
kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.
Radny J. Świderska - wyraziła zgodę.
Radny W. Świątkowski - na stanowisko Przewodniczącego Rady zgłosił radnego Pana Andrzeja 
Pychewicza.
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Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- zapytał Pana A. Pychewicza, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.
Radny A. Pychewicz - wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- Nie widząc dalszych zgłoszeń kandydatów zamknął listę 
kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
O godz. 16.28 Wiceprzewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się 
Komisji i przygotowania projektu Regulaminu glosowania.
O godz. 17:20 Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej 
Panu Robertowi Turek.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Turek - zapoznał radnych z projektem Regulaminu 
głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy przeprowadzonego na Sesji Rady 
Gminy Gzy w dniu 26 października 2020 r.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- poddał pod głosowanie projekt Regulaminu głosowania 
wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy przeprowadzonego na Sesji Rady Gminy Gzy 
w dniu 26 października 2020 r.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami „za’' przy 0 głosów 
przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła Regulamin głosowania wyboru radnego na 
Przewodniczącego Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Głosowanie 
imienne radnych - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i 
przygotowanie kart do głosowania.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Turek - wyczytywał z listy z imienia i nazwiska obecnych 
na sesji radnych, a wyczytywani radni podchodzili i wrzucali swoje głosy do przygotowanej urny. 
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikow ski- zwrócił się do radcy prawnego z zapytaniem, czy w tej 
sytuacji po zakończeniu tajnego głosowania powinna być ogłoszona przerwa. Po informacji Pana radcy 
prawnego - Bartosza Kowalewskiego, że nie ma takiej potrzeby, poprosił, aby Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do obliczenia głosów i podania wyników glosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Turek - odczytał protokół z obliczenia głosów oddanych 
w głosowaniu tajnym w wyborach radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy, stwierdzając, że 
na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy została wybrana Radna Joanna Swiderska.
Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach radnego na Przewodniczącego Rady 
Gminy Gzy sporządzony na sesji w dniu 26 października 2020 r. - stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu.
Karty do głosowania z dnia 26 października 2020 r. w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy 
Gzy -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski- w celu potwierdzenia wyników głosowania odczytał 
Uchwałę Nr XVIII/130/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy -  która stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Rady Joanna Swiderska -podziękowała kontra kandydatowi radnemu, a także za 
ostatnie dwa lata pracy radnemu Z. Kaczorowskiemu. Takie zmiany nie są łatwe, aby podołać 
wszystkim obowiązkom. Od 10 lat jest w Radzie Gminy traktując obowiązek bardzo poważnie, bo 
społeczeństwo ją wybrało. W pojedynkę nikt nie stworzy nic dobrego. Ma nadzieję, że członkowie
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Rady Gminy będą się starać tworzyć dużo dobrego dla mieszkańców ze świadomością, że odpowiada 
się również za dyscyplinę finansową Gminy, aby Gmina Gzy nadal istniała.
Ad. pkt 5b
Przewodniczący Rady J. Świderska - poprosiła o zgłaszanie kandydatury na Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Radny W. Żbikowski - zgłosił na kandydata na Przewodniczącego Komisji radną Alinę Załoga. 
Radna A. Załoga- zapytana, czy wyraża zgodę, wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny A. Pychewicz -  zgłosił na kandydata na Przewodniczącego Komisji radnego Piotra 
Kownackiego.
Radny P. Kownacki - zapytany, czy wyraża zgodę, wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady J. Świderska -  poddała pod głosowanie kandydaturę radnej Aliny Załoga na 
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami „za” przy 4 głosach 
przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła kandydaturę radnej A. Załoga.
Głosowanie imienne radnych - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady J. Świderska -  poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Piotra 
Kownackiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami „za” przy 8 głosach 
przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” nie przyjęła kandydatury radnego P. Kownackiego. 
Głosowanie imienne radnych - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady J. Świderska - w celu potwierdzenia wyników głosowania odczytała Uchwałę 
Nr XVIII/131/2020 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji -  
która stanowizałącznik nr 19 do protokołu.
Przewodniczący Rady J. Świderska -zgłosiła swoją rezygnację z członkostwa w Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.W związku z powyższym złożyła wniosek formalny o wprowadzenie do porządku 
obrad punktu 5c „ Uzupełnienie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”.
Zwróciła się z pytaniem czy Pan Wójt wyraża zgodę na wprowadzenie punktu 5c do porządku obrad? 
Wójt Cezary Andrzej Wojciechowski wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady J. Świderska - poddała pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu 5c „ Uzupełnienie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  10 głosami „za”, przy 
0 głosach „przeciwnych” oraz 4 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie 
punktu 5c do porządku obrad.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu 
Ad. pkt 5c.
Przewodniczący Rady J. Świderska - poprosiła o zgłaszanie kandydatury na członka Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.
Radny W. Żbikowski - zgłosił na kandydata na członka Komisji radnego Roberta Turek.
Radna R. Turek -  zapytany, czy wyraża zgodę, wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny A. Pychewicz -  zgłosił na kandydata na członka Komisji radnego Wiesława Świątkowskiego. 
Radny W. Świątkowski - zapytany, czy wyraża zgodę, wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady J. Świderska -  poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Roberta Turek 
na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami „za” przy 4 głosach 
przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła kandydaturę radnego R. Turek.
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Głosowanie imienne radnych - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady J. Świderska -  poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Wiesława 
Świątkowskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  ógłosami „za” przy 8 głosach 
przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” nie przyjęła kandydatury radnego W. Świątkowskiego. 
Głosowanie imienne radnych - stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady J. Świderska - w celu potwierdzenia wyników głosowania odczytała Uchwałę 
Nr XVIII/132/2020 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji - 
która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. pkt 6.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady J. Świderska o godz. 18.15 zamknęła 
XVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gzy.

Cyfrowy zapis nagrania dokumentujący przebieg Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy stanowi 
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy:

Referent
.As. obsługi organów samonądowy*

Beata Lewińska

PRZEWODNICZĄCY 

Joanna Świderska


