
P R O T O K Ó Ł  Nr 11/2018

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 05 grudnia 2018 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Zdzisława Kaczorowskiego -  Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kaczorowski - o godz. 15.40 otworzył II Sesję Rady Gminy 

Gzy i oświadczył, że sesja zwołana została w sposób prawidłowy. Po powitaniu radnych i gości 

zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi ąuorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  przypomniał, że porządek obrad sesji otrzymali wszyscy Państwo 

radni, po czym odczytał jego treść:

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

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

7. Podjęcie uchwały w obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie 

gminy na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1/3/2018 w sprawie powołania składów osobowych 

stałych komisji Rady Gminy Gzy.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11. Sprawy bieżące gminy.

12. Wolne wnioski i pytania.

13. Zamknięcie Sesji.

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych łub Pan Wójt chciałby wystąpić 

z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?
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Wójt Gminy Cezary Wojciechowski - zgłosił wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu 

„10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2019 

rok.”

Wyjaśnił, że w/w projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Finansów oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Według zwyczaju, jeżeli 

został zaopiniowany negatywnie przez Komisje Rady Gminy nie był wprowadzany do porządku obrad 

sesji. W związku z tym, że Radca Prawny Pan Jacek Nieścior stwierdził, że Komisje nie mają 

możliwości odrzucenia projektu uchwały, zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu pod 

obrady sesji. Pozostałe punkty porządku obrad sesji zostaną przesunięte o jeden punkt niżej. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie porządek obrad sesji z zaproponowaną 

zmianą.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych ” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady porządek obrad sesji 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

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

7. Podjęcie uchwały w obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie 

gminy na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1/3/2018 w sprawie powołania składów osobowych 

stałych komisji Rady Gminy Gzy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2019 

rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Sprawy bieżące gminy.
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13. Wolne wnioski i pytania.

14. Zamknięcie Sesji.

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

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - zwrócił uwagę, że aby Państwo radni mogli się zapoznać 

z protokołem. Natomiast na najbliższych sesjach punkt dotyczący przyjęcia protokołu będzie 

w porządku obrad występował pod koniec sesji. Jednak dzisiaj proponuje trzymać się przyjętego 

porządku obrad.

Następnie poddał pod głosowanie protokół Nr 1/2018 z sesji odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.

Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4.

Radny Wiesław Świątkowski -  zgłosił problem, który zgłaszał na wspólnym posiedzeniu Komisji 

w dniu 27 listopada 2018 r. tj. sprawę zalegającej folii rolniczej, której nikt od rolników nie chce 

odbierać. Zwrócił się z prośbą, żeby Pan Wójt poszukał firmy, która rozwiązałaby problem.

Ad. pkt 5.

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska - powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gzy 

obejmuje lata 2018-2027. Plan dochodów wynosi - 16.615.685,21 zł w tym dochody bieżące - 

16.383.711,82 zł i dochody majątkowe - 231.973,39 zł.

Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą - 19.225.876,56 zł w tym wydatki bieżące - 

16.012.060,02 zł i wydatki majątkowe - 3.213.816,54 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2.610.191,35 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji 

obligacji w kwocie. 1.361.000 zł, z pożyczki na wyprzedzające dofinansowanie w kwocie 447.905 zł 

i wolnych środków w kwocie 801.286,35 zł.

Przychody wynoszą 3.049.191,35 zł.

Na przychody składa się emisja obligacji w kwocie 1.800.000 zł, pożyczka na wyprzedające 

finansowanie w kwocie 447.905 zł wolnych środków w kwocie 801.286,35 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 439.000 zł.

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały 

zachowane w okresie spłaty długu tj. 2018-2027.
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W przedsięwzięciach dokonano zmiany w zadaniu „Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 

szacunkowej 85.000 1 do kotłowni olejowych położonych na terenie Gminy Gzy -  lata realizacji 2018- 

2019”. Zmiana wynosi 1.000 zł.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 27.11.2018 r. -  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

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

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 27.11.2018r. -  stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pytań nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt 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 II/6/2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6.

Skarbnik E. Stawińska -  przedstawiła zmiany jakie nastąpiły w budżecie Gminy:

- w dziale 600 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł, a zwiększono w rozdziale 75095 

na zwiększenie środków finansowych na wypłatę diet sołtysów;

- w planie wydatków w rozdziale 75011 zmiany nastąpiły w kwocie 1.050 zł, kwotę przeznacza się 

na zadania wynikające z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności 

i dowodach osobistych,

- w dziale 851 zmiany w kwocie 2.500 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii,

- w dziale 921 kwotę 1.000 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego w świetlicy wiejskiej w Gzach, 

a kwotę 400 zł przeznacza się na zakup materiałów.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 . 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  także 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2018 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 II/7/2018 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7.

Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Małgorzata Dworecka -  wyjaśniła, że podatek 

rolny naliczany jest z godnie z ustawą z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i stanowi 2,5 q żyta od 

1 ha przeliczeniowego w gospodarstwach rolnych i 5q żyta dla użytków rolnych nie wchodzących 

w skład gospodarstw rolnych. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok 

podatkowy ogłaszana jest corocznie. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł. Według 

projektu uchwały Pan Wójt proponuje obniżenie ceny skupu żyta do 50 zł za 1 dt, co stanowiłoby 

różnicę 10,90 zł z 1 ha przeliczeniowego. Przy obniżeniu ceny skupu żyta do 50 za 1 dt podatek rolny 

na 2019 r. nie uległby zmianie, byłby taki sam jak w roku 2018 i 2017 . Nadmieniła, że opinia 

Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Ciechanowie po konsultacji projektu uchwały z członkami 

Rady Powiatowej powiatu pułtuskiego jest pozytywna.

Pytań nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na terenie gminy na 2019 rok.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2019 rok.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

przeciw oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie obniżenia ceny 

skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2019 rok- która stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała jego wniosek do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Gzy:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4.700 zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie: -1.900 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 28% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

w kwocie : 1.848 zł.

Negatywnie zaopiniowała wniosek Pana Wiesława Świątkowskiego członka Komisji Budżetu 

i Finansów do projektu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4.230 zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 1.900 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 28% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

w kwocie : 1.716,40 zł.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 

poinformowała, ż Komisja pozytywnie zaopiniowała jego wniosek do projektu uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4.700 zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie: -1.900 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 28% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

w kwocie : 1.848 zł.
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Negatywnie zaopiniowała wniosek Pana Wiesława Świątkowskiego członka Komisji Budżetu 

i Finansów do projektu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4.230 zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 1.900 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 28% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

w kwocie : 1.716,40 zł.

Radny Wiesław Świątkowski - powiedział, że w debacie przedwyborczej zabrakło pytania 

dotyczącego wynagrodzenia Pana Wójta. Nikt nie zapytał Pana Wójta, ile będzie chciał zarabiać 

i w jaki sposób będzie pełnił funkcję. W czasie debaty Pan Wójt obiecywał, że będzie prowadził Gminę 

i urząd sam, przy pomocy ewentualnie sekretarza gminy. Natomiast teraz jest zupełnie co innego. 

W kwestii wynagrodzenia zapytał Pana Wójta, czy nie uważa, że jest to za dużo, bo jemu się wydaje, 

że tak. Z tego co się dowiedział, wynagrodzenie zasadnicze Pana Starosty Pułtuskiego wynosi 4.700 

zł, a Panu Wójtowi jest proponowana taka sama kwota. Nadmienił, że Gmina Gzy liczy 4.000 

mieszkańców, Powiat Pułtuski liczy około 40.000 mieszkańców, a zarządzanie Powiatem jest dużo 

bardziej odpowiedzialne i absorbujące. Następnie powiedział, przed wyborami że szef partii Prawa 

i Sprawiedliwości Pan Jarosław Kaczyński powiedział, „idziemy po władzę, nie po to, żeby brać 

pieniądze .” Uważał, że trzeba się ograniczać z wynagrodzeniami.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że skoro jego wniosek zgłoszony na wspólnym posiedzeniu Komisji 

o obniżenie wynagrodzenia zasadniczego dla Pana Wójta o 10% był za mało idący, to go zmodyfikuje. 

Zaproponował obniżenie o 25% kwoty 4.700 zł wynagrodzenia zasadniczego, dochodząc przez 5 lat 

do 100%. Stwierdził, że jeżeli Rada Gminy uzna, że Pan Wójt zasługuje na podwyżkę, to wówczas 

podwyższy wynagrodzenie, ponieważ płacić należy za wyniki pracy.

Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że dobrze pamięta, co mówił podczas debaty przed wyborami na 

tej sali, w której teraz odbywa się sesja. Odpowiedział wtedy, że będzie zatrudniony albo sekretarz, 

albo zastępca, ponieważ zatrudnienie zastępcy powoduje pewne oszczędności. A co się tyczy jego 

osoby, to o pobory sam nie wnioskuje. Pobory wójta ustala Rada Gminy i w tej kwestii nie chce 

zabierać głosu.

Radny i jednocześnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  jako 

wnioskodawca wynagrodzenia Pana Wójta stwierdził, że podtrzymuje swoje zdanie bo i tak Pan Wójt 

będzie miał jedno z najniższych w powiecie pułtuskim.

A dla gospodarza Gminy należy się godziwe wynagrodzenie, gdyż Pan Wójt ma nie normowany czas 

pracy. Dlatego jest to wynagrodzenie adekwatne do funkcji jaką będzie pełnił Pan Wójt.
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Sołtys Sołectwa Kozłówka Jadwiga Koc -  powiedziała , że słyszy o wspaniałych poborach dla Pana 

Wójta. Następnie przypomniała, jaka to była walka o podwyższenie poborów o 180 zł dla Pani Wójt 

Barbary Polańskiej, która pracowała tyle lat w urzędzie gminy. Podkreśliła, że jest jej bardzo miło, że 

Pan Wójt podjął się takiego zadania, że będzie rządził Gminą. Ale takie pobory zbulwersują 

społeczeństwo. Gmina jest biedna, a tu od razu takie pobory dla Pana Wójta. Jej zdaniem, to zgroza 

od Boga.

Radna J. Świderska -  powiedziała, że pyta każdego tu z obecnych, czy chciałby na swoje sumienie, 

na swoją głowę wziąć taki obowiązek? Wyjaśniła, że chodzi o spięcie budżetu z Panią Skarbnik choćby 

na rok 2019, co wcale nie będzie to proste. Nadmieniła, że były duże wydatki i duże inwestycje. Dla 

porównania w ciągu 8 lat nie zostało wydane tyle pieniędzy, co w ciągu ostatniego roku. Następnie 

zapytała, czy podczas prowadzanej kampanii wyborczej wyborcy od przyszłego Wójta wymagali, że 

będzie pracował charytatywnie na rzecz Gminy? Odpowiedziała, że takiego pytania nie słyszała 

i żaden z kandydatów na wójta w tej kwestii się nie wypowiedział.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc - zwracając się do Pana Wójta powiedziała, że nie wystartowałaby 

z taką stawką, bo wstydziłaby się społeczeństwa. Uznała, że Pan Wójt jest bogaty i powinien się 

zachować honorowo. Następnie zapytała, dlaczego radni z Klubu Prawo i Sprawiedliwość od razu 

proponują takie pobory. Dla niej jest to bardzo dziwne. Według n ie j, Pan Wójt popracowałby pół roku, 

a Rada podniosłaby Panu Wójtowi pobory. Wracając do wypowiedzi Pani radnej J. Świderskiej, 

stwierdziła, że nigdy nie jest łatwo. Wiadomo jaka sytuacja jest ze szkołami na terenie gminy i jaka 

jest walka z dochodami Gminy. Jej zdaniem, trzeba z czymś wystartować, ale nie od razu z takimi 

poborami. Osobiście jest tym zbulwersowana.

Sołtys Sołectwa Szyszki Waldemar Pawlak - zwracając się do Pana Wójta, powiedział, że Pan Wójt 

i on sam są rolnikami. W tym roku Pan Wójt będąc w komisjach suszowych oceniał straty.

Z tytułu suszy żaden z rolników nie dostał z budżetu państwa dopłaty i żaden z rolników nie otrzymał 

żadnej ulgi. Rolnicy podatki przynieśli w zębach, a plony były o połowę mniejsze, jak nie w ięcej. Nie 

chciał ocenić, czy wynagrodzenie Wójta jest za duże, czy za małe. Skwitował, że tego nie wie. Po 

czym zapytał, co powiedzą na to rolnicy, z którymi Pan Wójt rozmawiał na zebraniach 

przedwyborczych, którzy nie uzyskali żadnego odszkodowania? Oznajmił, że sołtysi pojadą do swoich 

sołectw i usłyszą, że Pan Wójt otrzymał wynagrodzenie w wysokości 8.500 zł. W związku z tym uznał, 

że może warto zabrać głos, żeby powiedzieć „Rada zaproponowała, a ja  z tego rezygnuję”. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapytał radnego P. W. Świątkowskiego, czy zgłasza wniosek 

formalny?
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Radny W. Świątkowski - zgłosił wniosek o obniżenie Panu Wójtowi wynagrodzenia zasadniczego 

o 25%.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - ogłosił 10-minutową przerwę.

Po przerwie.

Przewodniczący Z. Kaczorowski- przypomniał, że widełki wynagrodzenia zasadniczego przewidują 

najniższą stawkę w kwocie 3.400 zł, a najwyższą w kwocie 4.700 z ł .

Po przeliczeniu, z wniosku radnego Pana W. Świątkowskiego kwota wynagrodzenia zasadniczego 

wynosiłaby 3.525 zł, dodatku funkcyjnego -  1.900 zł i dodatku specjalnego -  1.519 zł.

Łączne wynagrodzenie brutto wynosiłoby 6.944 zł.

Innych propozycji nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie wniosek radnego Pana 

W. Świątkowskiego:

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  4 głosami „za” , przy 9 głosach 

„przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” odrzuciła w/w wniosek.

Głosowanie imienne radnych stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  11 głosami „za”, przy 4 głosach 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr II/9/2018 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 14.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Gminy z ważnego 

powodu radna Pani Anna Chojnacka musiała opuścić sesję. W związku z tym nie mogła wyrazić zgody 

na uczestnictwo w pracach Komisji. Projekt uchwały ma na celu uzupełnienie składu osobowego 

Komisji Budżetu i Finansów. Zapytana radna Anna Dorota Chojnacka, czy wyraża zgodę na pracę 

w w/w Komisji, wyraziła zgodę.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1/3/2018 

w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr 11/10/2018 zmieniającą zmieniającej uchwałę Nr 1/3/2018 

w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gzy -  która stanowi załącznik 

nr 16 do niniejszego protokołu.
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Głosowanie imienne radnych- stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.

Wójt C. Wojciechowski - do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 

Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zgłosił dwie 

autopoprawki:

1. W podstawie prawnej projektu uchwały w wierszu drugim po art. 5a ust. 1 dodaje się „i 4”.

2. W rozdziale 10 tytuł otrzymuje brzmienie „ Wysokość środków planowanych na realizację 

programu”.

Wyjaśnił, że do projektu uchwały wkradły się błędy, które należy poprawić.

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok -  stanowią załącznik 

nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie przedstawione przez Pana Wójta 

autopoprawki:

1. W podstawie prawnej projektu uchwały w wierszu drugim po art. 5a ust. 1 dodaje się „i 4”.

2. W rozdziale 10 tytuł otrzymuje brzmienie „ Wysokość środków planowanych na realizację 

programu”.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

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

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  przedstawił negatywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 

przedstawiła negatywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Pytań nie było.



-11 -

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  z uwagi na obszerną treść projektu uchwały zwrócił się z prośbą 

o zwolnienie go konieczności odczytania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 

Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Radni wyrazili zgodę.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2019 rok z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  1 głosem „za”, przy 11 głosach” 

przeciwnych” oraz 3 głosach „wstrzymujących” nie podjęła uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 

rok.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok z przyjętymi autopoprawkami -  

stanowi załącznik 20 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.

Wójt C. Wojciechowski - w odpowiedzi na interpelację radnego Pana W. Świątkowskiego 

powiedział, że dotychczas było bardzo dużo podmiotów, które odbierały folię.

Teraz podmiotów takich nie ma. Na dzień dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzieć dlaczego. Sprawą 

się zajmie i odpowiedź przekaże na najbliższej sesji.

Ad. pkt 12.

Radny W. Świątkowski - przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji była dyskusja na temat 

dróg w tym między innymi na temat drogi między Przewodowo-Majorat - Lipniki, a zostały źle 

potraktowane instytucje pozarządowe. Po czym zapytał, jak potraktowane zostaną instytucje rządowe, 

czy Rada i Wójt dogadają się ze Starostwem? Podkreślił, że społeczeństwu zależy, żeby droga powstała, 

iż byłby to skrót drogi do Pułtuska.

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że ze swoim Zastępcą jak do tej pory mieli jedno spotkanie 

z Panem Starostą. Pan Wójt myśli, że spotkań będzie więcej.
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Jak na razie Pan Starosta zasygnalizował, że chce przejąć od Gminy Gzy na drogę powiatową drogę 

od miejscowości Przewodowo-Majorat w kierunku miejscowości Lipniki i drugą drogę, która 

częściowo jest położona na terenie gminy Gzy, drogę Lipniki - Gromin. Jako władze Gminy Gzy też 

są otwarci na rozmowy z Panem Starostą w powyższej sprawie. W zamian za przejęcie w/w dróg Pan 

Starosta proponuje przejęcie przez Gminę Gzy odcinka drogi powiatowej Osiek Aleksandrowo -  Borza 

Strumiany. Nadmienił, że droga ta jest w złym stanie, z nieuregulowanym stanem prawnym. Natomiast 

drogi, których przejęciem zainteresowany jest Pan Starosta mają uregulowany stan prawny.

Podkreślił, że na dzień dzisiejszy na terenie gminy nie ma dróg, które można byłoby realizować. 

W związku z tym należałoby zacząć od ustalenia stanu prawnego, żeby drogi stanowiły własność 

Gminy i żeby Gmina mogła uzyskać do nich dofinansowanie. Poinformował, że od 1990 r. do tego 

czasu drogi powinny być skomunalizowane i z uregulowanym stanem prawnym. Natomiast na dzień 

dzisiejszy drogi,które są do realizacji w większości nie mają uregulowanego stanu prawnego. Dlatego 

też należy się spotkać i ustalić konkretne drogi, ponieważ nawet w kadencji nie uda się uregulować 

stanu prawnego wszystkich dróg, iż wiąże się to z wydatkami.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poinformował, że:

- na jego ręce wpłynęło pismo dotyczące utworzenia Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”. 

Przewodniczącym Klubu jest Pan W. Czapliński.

Pismo informujące o utworzeniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” -  stanowi załącznik 

nr 22 do niniejszego protokołu

- przewidywany termin III sesji Rady Gminy to 28 grudnia 2018 r. i chciał uzgodnić godzinę 

posiedzenia. Dodał, że osobiście chciałby, żeby sesje odbywały się o godz. 15.30 .

Radna E. Oleksa -  uznała, że jest to odpowiednia godzina, ponieważ większość radnych pracuje. Była 

za pozostawieniem takiej godziny.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - stwierdził, że żeby Państwo radni mogli uczestniczyć w obradach 

sesji, pozostaje godz. 15.30

Dalej oznajmił , że wpłynęła prośba Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o pozostanie po sesji 

przedstawicieli Klubu.

W związku z otrzymaniem przez niego telefonu służbowego , poinformował o numerze telefonu -  

500-329-518. Można się z nim kontaktować pod podanym numerem, albo przez Urząd Gminy.

Dyżur w Urzędzie Gminy będzie pełnić w każdą środę w godzinach od 14.00 -  16.00. Jednak wcześniej 

przed spotkaniem wolałby kontakt przez wysłanie sms-a.

Przypomniał, że w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania radni zobowiązani są do złożenia oświadczenia 

majątkowego.
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Wójt C. Wojciechowski - powiedział, że również otrzymał telefon służbowy po Pani Wójt , którego 

numer Państwo sołtysi na pewno znają - 500-328-969.

Radny P. Kownacki - zwrócił się z prośbą do Pana Wójta, aby zgłosił do Pana dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Pułtusku drogę Gzy - Ostaszewo i drogę Szyszki-Ostaszewo-Gołymin. 

Nadmienił, że w wyniku złożonego podania, miejsca nieprzejezdne zostały poprawione, a po 

poboczach przejechano trochę maszyną. Dodał, że wprawdzie ma zapewnienie, że w IV kwartale 

bieżącego roku będą oczyszczone drogi, ale kwartał się kończy , a na drogach nic się nie dzieje.

Ad. pkt 13.

Sołtys Sołectwa Przewodowo Poduchowne Jan Mosakowski -  odnośnie ustalenia godziny obrad 

sesji stwierdził, że sesja nie jest tylko dla samych radnych, ponieważ uczestniczą w niej sołtysi i inne 

osoby. Przypomniał, że wcześniej sesje odbywały się o godz. 13.00 lecz było za wcześnie. Później 

sesje przełożone zostały na godz. 13.30. Teraz mówi się o godz. 15.30. W związku z tym zaproponował, 

żeby sesje odbywały się o godz. 20.00, albo w niedzielę, wtedy wszyscy będą mieli czas. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski - wyjaśnił, że godzinę sesji ustalił sam osobiście, po konsultacji 

z radnymi.

Radna E. Oleksa -  dodała, że większości radnych odpowiadała godz. 15.30.

Radny W. Świątkowski - poparł wniosek Pana J. Mosakowskiego, żeby następne sesje 

Pan Przewodniczący zarządził o godz. 20.00.

Sołtys Sołectwa Szyszki W. Pawłak - uznał, że większość sołtysów i radnych jest rolnikami i ma 

obrządek inwentarza. A nikt się nie pyta, czy sołtysom ta godzina odpowiada . Dodał, że na sesji są 

również obecni pracownicy urzędu , a jest już późno. Zaproponował dojść do kompromisu. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że wszystkich doskonale rozumie.

Wyjaśnił, że radni pracują w bardzo różnych zawodach, niektórzy pracują na zmianę, inni do godz. 

16.00 i niemożliwe jest uwzględnienie wszystkich uwarunkowań. Jednocześnie nadmienił, że 

w poprzedniej kadencji wielokrotnie zwracał się z prośbą o przesunięcie godzin sesji, ale nigdy tego 

nie uwzględniono. Dlatego wybrał kompromisową godzinę.

Odnosząc się do wypowiedzi Pana J. Mosakowskiego dodał, że dla niego godz. 20.00 nie byłaby 

problemem, ale nie widzi uzasadnienia. Uznał, że podjął taką decyzję i jest ona chyba bardzo 

optymalna.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc -  z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożyła 

wszystkim życzenia świąteczne.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  podziękował za złożone życzenia i stwierdził, że również dołącza 

się do życzeń.
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Wójt C. Wojciechowski -  z okazji zbliżających się Świąt życzył wszystkim obecnym na sesji, dla ich

rodzin i społeczności gminy dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, spokoju oraz wszelkiego 

porozumienia.

Ad. pkt 14.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 17.25 

zamknął II Sesję Rady Gminy Gzy.

Protokołowała: Przewodniczył:

i a
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