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PROTOKÓŁ Nr XII/2020
z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 21 lutego 2020 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Zdzisława Kaczorowskiego - Przewodniczącego Rady

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski -  o godz. 15.36 otworzył XII 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 Z. Kaczorowski -  przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na 
2020 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Gzy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Gzy.
9. 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 uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Gzy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Gminy Gzy na lata 2020-2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.
16. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na szczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłacanych jednorazowych dodatków uzupełniających za 
2019 rok.
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17. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2019 roku.
18. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Gzy w 2019 roku.
19. Przyjęcie protokołu XI/2019 z Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 27.12.2019r.
20. Sprawy bieżące gminy.
21. Wolne wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie sesji.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pan Wójt chciałby wystąpić 
z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?
Wójt Gminy Gzy Cezary Andrzej Wojciechowski -  zaproponował, aby do porządku obrad 
wprowadzić projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali 
sportowej w Gzach jako punkt 15a.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła przez aklamację porządek posiedzenia 
w brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na 
2020 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Gzy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Gzy.
9. 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 uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Gzy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Gminy Gzy na lata 2020-2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.
15a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali 

sportowej w Gzach.
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16. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na szczególne stopnie awansu 
zawodowego nauczycieli i kwota wypłacanych jednorazowych dodatków uzupełniających za 
2019 rok.

17. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2019 roku.
18. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Gzy w 2019 roku.
19. Przyjęcie protokołu XI/2019 z Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 27.12.2019r.
20. Sprawy bieżące gminy.
21. Wolne wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie sesji.
Głosowanie imienne radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Maria Kurpiecka -  powiedziała, ze zmiana projektu uchwały dotyczyła rozdziału 7 pt. „ Źródła 
i zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Rozdział 7 otrzymał nowe brzmienie, gdzie zawarte są w nim zadania 
należące do przewodniczącego komisji. Nie uległy zmianie kwoty wynagrodzenia dla 
przewodniczącego i zastępcy komisji, a sposób wypłacania na podstawie podpisu na liście obecności 
podczas posiedzenia komisji.
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 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Gzy na 2020 rok.
Opinie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14.02.2020 r. -  stanowią 
załącznik nr 4 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 14.02.2020 r. -  stanowią załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na 2020 rok 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 XII/80/2020 zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na 2020 rok i została podjęta 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 4.
Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
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 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
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 XII/81/2020 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 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.
Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
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 sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy 
na rok 2020 .
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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 XII/82/2020 w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Zastępca Wójta Gminy Gzy Cezary Parzychowski -  powiedział, że konsultacje społeczne wynikają 
z ustawy o samorządzie gminnym. Były przeprowadzane konsultacje w konkretnym zakresie 
konsultacji. Konsultacje społeczne mogą być w formie skierowanej do mieszkańców zapytań, opinii, 
spotkań z mieszkańcami jak również ankiety i kwestionariusze. Konsultacje mogą polegać na
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wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag i wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, 
udzieleniu odpowiedzi na zapytanie i wskazanie jednego z zaproponowanych rozwiązań. 
Poinformował, że Gmina Gzy stara się o przystąpienie w ramach projektu „ Wspólny Plan” o uzyskanie 
grantu w kwocie do 30.000,00 zł. Umowa została podpisana i będzie to pierwsza okazja 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na podstawie uchwały.
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 sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 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 XII/83/2020 w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gzy 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że Zarząd Powiatu wystąpił do Gminy Gzy o przekazanie 
w formie darowizny część działki nr 22 o powierzchni 0,1193 ha. Jest to skrzyżowanie drogi powiatowej 
z Szyszk do Gołymina, a skrzyżowaniem z Gzów w kierunku Ostaszewa, gdzie w kierunku Ostaszewa 
jest to droga gminna. Kategorią tej działki jest drogą powiatowa, gdzie jest własnością Gminy. Dodał, 
ze Gmina reguluje stan faktyczny drogi.
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 sprawie przekazania w formie darowizny 
nieruchomości.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/84/2020 w sprawie 
przekazania w formie darowizny nieruchomości bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady ,która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 8.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, ze regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 
Gzy zmienia się na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku w gminach. Określa obowiązki, 
wymagania jakie powinny spełniać właściciele nieruchomości z zakresie utrzymania i czystości 
porządku oraz postępowania z odpadami komunalnymi, a także wymagania dotyczące utrzymywania 
zwierząt domowych i gospodarskich na terenach z wyłączonej produkcji rolniczej.
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 sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Gzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/85/2020 w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, ze projekt 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 uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera zmiany zastosowane 
z ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach. W/w projekt uchwały został zaopiniowany 
przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
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 sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 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 -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/86/2020 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego.
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Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł od jednego mieszkańca, odpady nie zbierane i odbierane 
w sposób selektywny w wysokości 46 zł od jednego mieszkańca. Ustala się również zwolnienie z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostującymi 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł od 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość. Dodał, że z początkiem roku została podpisana nowa umowa z firmą odbierającą 
odpady komunalne Błysk- Bis, a rozliczenie następuje według wagi w tonach. W styczniu zeszłego roku 
firma Błysk-Bis zebrała z Gminy 50 ton odpadów komunalnych, a w styczniu tego roku były 63 tony. 
Przyszła faktura za styczeń 2020 r. do zapłaty w kwocie 84.000,00 zł. Wystąpiliśmy do firmy 
Błysk-Bis podanie informacji o ilość odpadów komunalnych za luty. Ich zdaniem było 34 tony za pół 
lutego. Prezes firmy Błysk-Bis został zaproszony na wspólne posiedzenie komisji i sesji, ale nie zjawił 
się. Po rozmowie telefonicznej okazało się, że firma Błysk-Bis nie posiada swojej wagi, a korzystają 
z wagi z innego przedsiębiorstwa, gdzie błędnie ważyły. Gmina otrzymała korektę faktury w kwocie 
15.000,00 zł mniej. Na komisjach ustalone było, aby przeważyć samochody zbierające odpady 
komunalne z jednej z tras tj. wtorek 18 lutego 2020 r. Wyszło 4 tony 440 kg.
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 sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 21.02.2020 r. -  stanowią 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 21.02.2020 r. -  stanowią załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Radny W. Świątkowski -  powiedział, że może być problem ze ściąganiem należności za opłaty 
komunalne, gdy stawka wzrośnie do 23 zł za osobę. Zapytał ile rodzin nie uiszcza opłat za odpady 
komunalne?
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że na koniec 2018 roku zaległości z tytułu opłaty śmieciowej 
wyniosły na kwotę 60.117,18 zł. Z tych zaległości w roku 2019 została uiszczona kwota 31.775,37 zł. 
Do spłaty w roku 2020 pozostało z roku 2018 zaległości w kwocie 28.341,81 zł. Natomiast zaległości 
z roku 2019 wynoszą 38.433,67 zł. Łącznie na koniec roku 2020 zaległości z roku 2018, 2019 i lata 
wcześniejsze wynoszą w kwocie 66.775,48 zł. W sprawie ilości osób, które zalegają to dane globalne. 
Wykonane tytuły z opłaty za odpady komunalne za rok 2019 ( to co zostało uiszczone z lat poprzednich 
z roku 2019 ) tj. kwota 480.012,30 zł. Za sam odbiór odpadów komunalnych Gmina firmie Błysk-Bis 
zapłaci 484,248,00 zł, inne koszty związane z systemem gospodarowania komunalnym to kwota 
12.361,26 zł -  są to wydatki, które zostały poniesione w 2019 roku. Różnica między wpływami z opłaty 
śmieciowej, a kosztami i wydatkami wynoszą 16.596,96 zł. Należy doliczyć fakturę za grudzień, która 
nie została opłacona w grudniu , pozostała również za styczeń w kwocie 51.400,00 zł. W roku 2019
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cały system gospodarki odpadami komunalnymi zamyka się różnicą w kwocie 67.996,96 zł na 
niekorzyść Gminy. Zostały dołożone z własnych środków.
Radny A. Pychewicz -  to znaczy, że jest kwota 67.996,96 zł zaległości plus zaległości nie ściągnięte 
w płaceniu przez mieszkańców?
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że na początku przedstawiła rozliczenie jak wyglądają 
dochody. Kwota zaległości nie ściągniętych wynosi 66.775,48 zł. Natomiast rozliczenie dochody 
i wydatki przedstawia się w sprawozdaniu finansowym, które zostało kasowo zrealizowane w roku 
2019 i tj. kwota 67.996,96 zł. To wychodzi jakby jeden miesiąc nie uiszczonych opłat.
Radny W. Świątkowski -  zapytał z jakiego działu zostało zapłacone zadłużenie za odpady komunalne? 
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że w styczniu 2020 roku została zapłacona faktura za 
grudzień. Dodała, że w tej chwili nie mamy zaległości.
Sołtys wsi Wójty-Trojany M. Marchliński - zapytał czy odpady takie jak opony wliczane są w cenę 
stawki?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że wszystkie odpady komunalne zbierane z posesji lub 
oddawane do PSZOK-u wliczane są w tą samą cenę. Na odpady rozbiórkowe, rolnicze czy 
przemysłowe zawiera się oddzielne umowy.
Radny A. Pychewicz -  zapytał czy Gmina posiada raport z ilości odpadów komunalnych 
przeważonych samochodów?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że w chwili obecnej Gmina nie posiada.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/87/2020 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 22 do 
niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, ze zmiana wzoru deklaracji, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jaki i inny system zbierania odpadów komunalnych wynika z nowelizacji 
ustawy. Zmiana dotyczy odpadów biodegradowalnych, gdzie będzie można odliczyć należyte 
zwolnienie za kompostowanie odpadów biodegradowalnych na kompostowniku jak również 
i obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  liczba osób w danym 
gospodarstwie razy stawka za osobę.
Deklaracje można składać pisemnie w Urzędzie Gminy Gzy, pisemnie wysyłając na adres Urzędu 
Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy lub przesyłając w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Gzy za 
pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: 
www.epuap.gov.pl. Formularz deklaracji jest dostępny na stronie internetowej www.gminagzy.pl. 
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 sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

http://www.epuap.gov.pl
http://www.gminagzy.pl
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W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/88/2020 w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałej bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady -  
która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, ze projekt uchwały jest po nowelizacji ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Regulamin określa prawa i obowiązki 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy. Odnośnie odprowadzania ścieków zapisy w projekcie 
uchwały nas nie dotyczą, bo Gmina nie posiada sieci kanalizacyjnej.
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 sprawie projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/89/2020 w sprawie projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gzy bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady -  która stanowi załącznik nr 26 do niniejszego. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy musi być uchwalany co roku. Sporządzony 
został na podstawie zawartych umów :
- ze schroniskiem;
- z firmą zajmującą się wyłapywanie zwierząt z terenu gminy;
- na leczeniu zwierząt bezdomnych, które uległy wypadkowi na drogach gminnych;
- odbieranie i utylizowanie zwierząt dziko żyjących padłych z terenu gminy.
Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku odbyły się w dniach 31.01.2020 r. do 20.02.2020 r. 
Podczas konsultacji nie wniesiono żadnych opinii oraz uwag do w/w programu.
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 sprawie przyjęcia Programu opieki nad
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zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 
roku.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/90/2020 w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Gzy w 2020 roku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady -  która stanowi 
załącznik nr 28 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14.
Maria Kurpiecka -  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Gminy Gzy na lata 2020-2022 oraz załącznika w postaci programu został 
przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14.02.2020 r. i pozytywnie zaopiniowany. 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 
z 2018r. poz.1878 z późn.zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ochrona zdrowia psychicznego według 
ww. ustawy obejmuje zakres zadań:
1) promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 
zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i 
społecznym,
3) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a 
zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Niniejszy program określa i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy zdrowia psychicznego 
mieszkańców Gminy Gzy, zaspokajanie ich potrzeb bytowych i samorealizacji. Działania zapobiegawcze 
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego podejmowane są głównie: wobec dzieci, młodzieży i osób starszych 
oraz osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. 
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 sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Gminy Gzy na lata 2020-2022.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/91/2020 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Gzy na lata 2020-2022 bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady -  która stanowi załącznik nr 30 do ninieiczpcm



Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 15.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 
14.02.2020 r. komisje zatwierdziły plany pracy Komisji Rady Gminy Gzy na rok 2020 oraz 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 sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Gminy Gzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/92/2020 w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu Rady -  która stanowi załącznik nr 32 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 15a.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, ze uchwała Nr XX/67/2019 Rady Gminy Gzy w sprawie 
zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach została podjęta w dniu 29.11.2019 r. 
Załącznik do w/w uchwały jako regulamin został opisany szczegółowo. Wydział Nadzoru Wojewody 
uznał, ze niektóre kwestie są uregulowane w innych przepisach i nie ma potrzeby wprowadzać do 
regulaminu. Zgodnie z sugestią Nadzoru Wojewody przedstawiony został projekt uchwały zmieniający 
załącznik poprzez wykreślenia niektórych paragrafów.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Radny W. Świątkowski -  zapytał kto jest osobą odpowiedzialną za halę sportową w Gzach?
Wójt C. Wojeciechowski -  odpowiedział, że osobą odpowiedzialną jest Wójt Gminy. Dodał, że po 
sesji zostanie podpisana umowa z osobą, która będzie administratorem hali sportowej w Gzach 
obejmujący pełny zakres.
Dyskusja na w/w temat zakończona.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/93/2020 w sprawie zasad 
i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Gzach bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu Rady -  która stanowi załącznik nr 34 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 16.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że na podstawie art. 30a ustawy karta nauczyciela do 
31 stycznia następnego roku organ prowadzący sporządza sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W roku 2019 nauczyciele, stażyści 
kontraktowani oraz mianowani osiągnęli średnie wynagrodzenie. Natomiast nauczyciele dyplomowani 
nie osiągnęli tych wynagrodzeń, a kwota różnicy to 16.155,29 zł. W związku z powyższym został 
wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych w następujących 
wysokościach:
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- PSP Skaszewo - 7.737,95 zl dla 15 nauczycieli;
- PSP Przewodowo -  6.863,23 zł dla 17 nauczycieli.
- Nauczyciele z byłego gimnazjum -  1.554,11 zł dla 11 nauczycieli.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 stanowi 
załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 17.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że w 2019 roku Rada Gminy Gzy podjęła 59 uchwały, z tego 
35 uchwał zostało zrealizowanych, a 22 uchwał jest w trakcie realizacji. Uchwały zmienione 2. 
Unieważniona w części przez organ nadzoru prawnego 1 uchwała.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2019 roku stanowi załącznik nr 37 do 
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 18.
Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy Gzy :
- Komisji Rewizyjnej;
- Komisji Skarg Wniosków i Petycji;
- Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego;
- Komisji Budżetu i Finansów przedstawili kolejno sprawozdania z działalności w 2019 roku. 
Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Gzy w 2019 roku stanowi załącznik nr 38 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 19.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  oznajmił, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi 
do protokołu z XI sesji .
Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 grudnia 2019r. został przyjęty przez 
aklamację.
Ad. pkt 20.
Wójt C. Wojciechowski -  w sprawach bieżących powiedział, że:
- zachęcał do składania wniosków na usunięcie azbestu, ponieważ Gmina będzie składała wniosek 
o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska na utlizację azbestu.
- inwestycja przebudowy drogi Sulnikowo z Funduszu Dróg Samorządowych jest w trakcie realizacji, 
wykonała prace przygotowawcze;
- na liście rezerwowej z Funduszu Dróg Samorządowych jest odcinek drogi Żebry-Wiatraki- czeka na 
podpisanie przez premiera;
- drugi odcinek drogi Żebry-Wiatraki został złożony do FOGR-u ( Fundusz Ochrony Gruntów 
Rolnych).
Zastępca C. Parzychowski -  zachęcał również do składania wniosków na azbest, gdzie na stronie 
internetowej w zakładce można pobrać formularz wniosku. Prawdopodobnie nabór będzie w 100% 
sfinansowany. Gmina przystąpiła do grantu „ Wspólny Plan”, gdzie będzie realizowany do
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30.06.2021 roku. Ma za zadanie konsultowanie studium, które zostanie przygotowane. W prasie będzie 
informacja, że Gmina Gzy przystąpiła do zmiany studium.
Dodał, że Wójt Gminy podjął zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania 
urzędowych obwieszczeń i wyborczych plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów 
Prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Będą zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych 
w sołectwach Gminy. Prosił o zgłaszanie do Urzędu Gminy informacji przez sołtysów o liczbie i stanie 
technicznym tablic ogłoszeniowych w danym sołectwie. Poinformował również, że jeżeli Państwo radni 
mają jakieś problemy z poczta elektroniczną to można udać się do Urzędu Gminy, gdzie pomoże. 
Poinformował, że od następnej sesji projekty uchwał, które są do Państwa radnych wysyłane to również 
będą publikowane na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gzy.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - powiedział, że wpłynęło pismo z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej dotyczące uchwały Nr XX/63/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29.11.2019 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Odczytał projekt uchwały. Dodał, 
że obowiązuje w tym zakresie stawka z Głównego Urzędu Statystycznego.
Ad. pkt 21.
Radny W. Świątkowski -  zapytał jaka decyzja jaka decyzja została podjęta do wniosku podpisanego 
przez grupę radnych dotyczącego budowy hali sportowej w Skaszewie Włościańskim? 
Przewodniczący Z. Kaczorowski - powiedział, że w dniu 23.12.2019 r. wpłynął wniosek o wpisanie 
do budżetu Gminy Gzy - rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Skaszewie Włościańskim, który przeznaczył do prac na Komisji. Uzyskał zapewnienie Pana Wójta, 
że wprowadzenie tej inwestycji przed jakiegokolwiek decyzją o otrzymaniu środków nie ma sensu. Gdy 
wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to uważał, że wtedy zostaną podjęte dalsze kroki w tym 
kierunku. W tej chwili niezasadne jest wprowadzanie do budżetu inwestycji. Dodał, że chciałby, aby 
w tej kadencji inwestycja budowy hali w Skaszewie Włościańskim została zrealizowana.
Radny P. Kownacki- zapytał czy będą podjęte działania w sprawie wyglądu elewacji budynku szkoły 
PSP w Skaszewie ?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że w sprawie wniosku Państwa radnych o uwzględnienie 
w budżecie do Przewodniczącego rady to była przeprowadzona rozmowa na wspólnym posiedzeniu 
Komisji. Zagwarantowanie środków w budżecie w kwocie 150.000,00 zł na budowę hali sportowej ma 
się nijak do stanu rzeczywistego. Kosztorys na budowę hali opiewa na 4 min złotych. Ze środków 
publicznych Gmina uzyskać może do 50% dofinansowania. Wniosek, aby złożyć to nie potrzeba w tej 
chwili mieć środków w budżecie. Jak Gmina uzyska 50% środków, to wtedy można się zastanowić 
skąd wziąć środki i ewentualnie wpisać do budżetu.
W sprawie elewacji były również rozmowy na wspólnym posiedzeniu Komisji, że jak znajdą się środki 
w budżecie to może się uda w tym roku zrobić. Na realizację tego przedsięwzięcia potrzeba 100% 
środków własnych, gdyż na to dofinansowanie nie ma.
Radny A. Pychewicz -  zapytał, jeśli nie potrzebujemy mieć zagwarantowanych środków w budżecie, 
to czy wniosek zostanie złożony?
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że najprawdopodobniej będzie złożony wniosek. W tamtym 
roku były podjęte kroki w sprawie budowy hali w Skaszewie Włościańskim. Nastąpiła zmiana 
dokumentacji, która więcej kosztowała niż zakup dokumentacji. Natomiast przy pozwoleniu na budowę 
okazało się, że jest to działka rolna, gdzie trzeba było ją odrolnić. Nie możliwe było złożyć wniosku 
w tamtym roku, ponieważ nabór na dofinansowanie w Ministerstwie Sportu się skończył.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski - podziękował Panu Wójtowi za to, że w poprzednim roku pomimo 
krótkiego czasu cała dokumentacja została w terminie uzupełniona. Wszystkie zgody Gmina uzyskała. 
W obliczu trudnej sytuacji finansowej Gminy nie nalegano na złożenie wniosku o dofinansowanie do 
Ministerstwa Sportu. Dodał, że w tym roku Gmina będzie się starać.
Ad. pkt 22.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 18.20 zamknął 
XII sesję Rady Gminy Gzy.
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