
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVII/2018

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 13 września 2018 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela- Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Gminy Gzy Leon Pytel -  o godz. 13.40 otworzył XXXVII Sesję Rady Gminy 

Gzy. Przywitał radnych i zaproszonych gości. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co stanowi 

właściwe ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni:

1. Biegała Krzysztof

2. Franczak Stefan

3. Kaczorowski Zdzisław 

Ad. pkt 2.

Przewodniczący L. Pytel -  przypomniał, że porządek posiedzenia otrzymali wszyscy Państwo radni. 

Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Państwa radnych lub Pani Wójt chciałaby 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porządku obrad.

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  12 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła jednogłośnie porządek obrad w brzmieniu 

jak niżej.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów 

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów 

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Sprawy bieżące gminy.
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10. Wolne wnioski i pytania.

11. Zamknięcie Sesji.

Porządek obrad Sesji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący L. Pytel -  poinformował, że protokół Nr XXXVI/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej 

w dniu 29 czerwca 2018 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się z nim zapoznać. Uwag do treści 

protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu -1 3 .

Ad. pkt 5.

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  przedstawiła zaproponowane zmiany w uchwale budżetowej 

Gminy Gzy.

Dochody

Zwiększenia -  42.897,20 zł

- w dziale 754 -  zwiększenie planu dochodów o kwotę 76.000 zł w związku z otrzymanymi wpłatami 

dotyczącymi roku 2017;

- w dziale 801 -  zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.987,20 zł w związku z przyznaniem dotacji 

celowej w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”;

- w dziale 900 i 921 zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z udzieleniem dotacji 

ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 

14.834 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2017 przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15.872.665,79 zł

w tym:

dochody bieżące w kwocie: 15.662.665,79 zł 

dochody majątkowe w kwocie:210.000 zł 

Wydatki

Zmniejszenia -  60.930 zł 

Zwiększenia -  103.827 zł

- w dziale 600 -  zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.810 zł, zwiększenie o 10.000 zł z 

przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem bieżących dróg gminnych;



- w dziale 700 -  zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł, a zwiększenie wydatków o 4.500 zł 

z przeznaczeniem na rozgraniczenie nieruchomości na terenie gminy;

- w dziale 750 -  zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.005 zł z przeznaczeniem na zakup usług 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki -  wynagrodzenia pracowników z tytułu 

wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i organizacji dożynek gminnych;

- w dziale 754 -  zmiany planu wydatków w kwocie 120 zł są to zmiany kosmetyczne między 

paragrafami;

- w dziale 757 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł, środki pochodzą z planowanych 

odsetek od emisji obligacji;

-w  dziale 801 zwiększenie planu wydatków w kwocie 9.984 zł na realizację programu wieloletniego 

„ Niepodległa”, środki pochodzą z dotacji plus 1996,80 zł środki własne gminy z przeznaczeniem na 

zorganizowanie wycieczki dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Gzach;

- w dziale 852 -  zwiększenie planu o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariusza 

w Domu Pomocy Społecznej oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji programu ‘Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania”;

- w dziale 855 zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.218,20 zł na realizacje programu „Asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i zabezpieczenie środków dla rodzin pełniących rolę 

rodzin zastępczych dla dzieci, Gmina na ten cel otrzyma dotację;

- w dziale 900 zwiększenie planu wydatków majątkowych o 2.000 zł na realizację zadania 

inwestycyjnego „ Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo”, ogólna wartość zadania -  

7.000 zł;

- w dziale 921 zmniejszenie planu wydatków o 10.000 zł, które pozostały z remontu pomnika 

w Gzach i zwiększenie o kwotę 23.000 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana dachu na świetlicy 

wiejskiej we wsi Kozłówka”.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi 18.452.259,75 zł 

w tym:

wydatki bieżące w kwocie 15.251.005,54 zł 

wydatki majątkowe w kwocie 3.201.254,21 zł

Przewodniczący L. Pytel -  powiedział, że z uwagi na to, że w czasie między wspólnym posiedzeniem 

Komisji Rady Gminy, a dzisiejszą Sesją wpłynęły do budżetu Gminy niewielkie środki, wynikły 

autopoprawki do w/w projektu uchwały , których odczytał treść i poddał pod głosowanie.

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 15.873.165,79 zł

-3  -
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wtym:

1) dochody bieżące w kwocie 15.663.165,79 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie: 210.000,00 zł

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 18.452.759,75 zł 

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 15.251.505,54 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.201.254,21 zł

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” również przyjęła w/w autopoprawkę.

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 — 

stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

proponowanego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj -  przedstawił pozytywną opinię do 

proponowanego projektu uchwały.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 06.09.2018 r. -  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena Kwiatkowska

-  także przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 06.09.2018 r. -  stanowią 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2018 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za” przy 0 głosów 

„przeciwnych oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVII/184/2018 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 -  która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 6.

Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że projekty uchwał dotyczą utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach-Stefanowie i utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

w „PALIUM” Spółka z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach.



Na podstawie przepisów ustawy - Kodeks wyborczy Rada Gminy podejmuje uchwałę jeżeli w dniu 

wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Jednocześnie przypomniała, że na terenie 

są 3 stałe obwody głosowania : Nr 1 w Gzach, Nr 2 w Przewodowie Poduchownym i Nr 3 w Szyszkach 

Włościańskich.

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

proponowanego projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 

do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach -Stefanowie.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  przedstawił pozytywną opinię do 

proponowanego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVII/185/2018 w sprawie 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu 

terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. -  która stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7.

Przewodniczący L. Pytel - Przewodniczący L. Pytel -  poprosił Przewodniczących Komisji 

o przedstawienie opinii do proponowanego projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. w „PALIUM” Spółka z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  przedstawił pozytywną opinię do w/w 

proponowanego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. i poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVII/186/2018 w sprawie 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu 

terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. -  która stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8.

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi.

Ad. pkt 9.

Radny Zdzisław Kaczorowski -  wystąpił z propozycją zorganizowania debaty przedwyborczej 

kandydatów na wójta. Powiedział, że wielkimi krokami zbliżają się wybory, które w tym roku będą 

wcześniej niż zwykle. W obecnych wyborach przynajmniej trzy komitety wystawią swoich 

kandydatów na wójta. W związku z tym przyglądając się w przeszłości kampanii, które prowadzili 

radni, kandydaci na wójtów, żeby nie było nieprzyjemnej atmosfery, iż będziemy się spotykać 

z obecnymi radnymi, którzy będą kandydować do Rady i nowymi radnymi, a znani są wszyscy 

kandydaci na wójtów, zaproponował, żeby w bardziej sposób cywilizowany przystąpić do obecnej 

kampanii. Dlatego też chciałby uzyskać zgodę poszczególnych kandydatów na wójtów na wspólne 

spotkania, debaty, żeby spotykać się z wyborcami, rozmawiać. Poinformował, że pamięta, że na 

niektórych spotkaniach była wroga trochę atmosfera przeciwników w stosunku do siebie. Ale pomyślał, 

że nie ma to najmniejszego sensu i najlepiej byłoby by wspólnie rozmawiać, żeby wyborcy świadomie 

mogli dokonać wyboru. Zaproponował, żeby każdy z komitetów oddelegował po jednej osobie celem 

utworzenia komitetu, który wspólnie nadzorowałby sam sposób prowadzenia debaty, żeby było to 

prowadzone w sposób cywilizowany, zorganizowany i kulturalny. Według niego w taki sposób można 

byłoby zorganizować kilka spotkań, w Gzach i w Szyszkach. Dodał, że chciałby usłyszeć od wszystkich 

kandydatów na wójta , iż wszyscy są obecni na dzisiejszej sesji, czy pomysł ten im się podoba. 

Podkreślił, że o takim czymś myślał już kilka lat temu. Jest raczej człowiekiem otwartym. Jak każdy 

człowiek ma wady i zalety. Ale uważa, że rozmowa i kontakt otwarty, uczciwy, bez wzajemnego 

napadania na siebie, bez uczciwego przedstawiania poglądów wizji gminy nie ma sensu. Pomyślał, że 

jest to dobry pomysł i ma nadzieję, że się spodoba. Mówił, że na pewno nie da się uniknąć 

negatywnych opinii, że ktoś prowadzi jakąś nieuczciwą formę. Zaproponował, żeby się wspólnie 

spotkać i ustalić, kto z którego komitetu mógłby poprowadzić wspólną debatę, żeby było uczciwie. 

Uważał, że formuła jest do uzgodnienia.

Przewodniczący L. Pytel -  zaproponował, żeby ustalenia padły po odbyciu się Sesji.
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Sołtys Sołectwa Mierzeniec Witold Czapliński - zapytał, co będzie z nawiezieniem tłuczniem dróg 

we wsi Mierzeniec? Dodał, że mieszkańcy nie wyrazili zgody na żwirowanie dróg gminnych 

w sołectwie.

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że przetarg na dostawę tłuczenia był ogłaszany 3 razy, ale nie 

zgłosił się żaden wykonawca. Gmina nie ma na to wpływu. O tym, że nie ma wykonawcy 

zainteresowani sołtysi i mieszkańcy byli informowani.

Sołtys Sołectwa Mierzeniec Witold Czapliński -  zapytał, co dalej będzie z funduszem sołeckim wsi

Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że niewykorzystany fundusz zostanie jako nadwyżka budżetowa. 

Sołtys Sołectwa Sisice Janusz Bilik -  w jego ocenie nie jest to wina sołtysa , ani mieszkańców wsi, 

więc dlaczego mają stracić przyznany fundusz sołecki. Następnie zapytał, czy można zmienić 

przeznaczenie funduszu sołeckiego na realizację innego przedsięwzięcia tj. na budowę oświetlenia 

ulicznego przy posesji Pana Gąseckiego?

Wójt B. Polańska -  wyjaśniła , że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim zmiany przedsięwzięcia 

można dokonać do 31 października. Jednak nie wie , czy wystarczy środków na oświetlenie.

Ad. pkt. 10.

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w dniu 16.09.2018 r. (niedziela) w miejscowości Szyszki 

odbędą się Dożynki Gminno -Parafialne, na które serdecznie zaprasza. Dożynki rozpoczynają się Mszą 

Świętą o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym. Dalsza część uroczystości odbędzie się przy Świetlicy 

Wiejskiej. Nadmieniła, że dobrze byłoby, żeby z każdej parafii na terenie gminy Gzy był przynajmniej 

jeden wieniec dożynkowy. Wiadomość taką chce otrzymać wcześniej, ze względu na złożenie 

zamówienia na talony.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.20 zamknął XXXVII Sesję 

Rady Gminy Gzy.

Mierzeniec?

Ad. pkt 11.

Protokołowała: Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY
RADYZofia Pszczółkowska

Leon Pytel


