
RADA GMINY GZY

Protokół Nr VII/2019 

z sesji Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 28 czerwca 2019 r.

Gzy czerwiec 2019 rok



P R O T O K Ó Ł  Nr VII/2019
z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 28 czerwca 2019 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Zdzisława Kaczorowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski - o  godz. 09.10 otworzył VII Sesję Rady 

Gminy Gzy i oświadczył, że sesja została zwołana w sposób prawidłowy. Po przywitaniu radnych 

i gości zaproszonych oświadczył również, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co stanowi właściwe 

ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni:

1. Czapliński Witold 

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Raport o stanie Gminy Gzy za rok 2018:

a) debata.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gzy za rok 2018:

a) wystąpienie Wójta Gminy;

b) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci.123.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok;

c) zapoznanie z Uchwałą Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 8 maja 2019r.

o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Gzy;

d) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci. 154.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Gzy z dnia 8 maja 2019r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy;

e) opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2018 rok;

f) opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania budżetu 

Gminy Gzy za 2018 rok;
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g) dyskusja.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy z tytułu wykonania budżetu za 2018 

rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża 

Jana Pawła II w Gzach.

11. Przyjęcie protokołu z VI sesji.

12. Sprawy bieżące gminy.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.

14. 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?

Do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłosił zmian, został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

0  godz. 9.35 na salę obrad przybył radny Witold Czapliński. Aktualna ilość radnych biorących udział 

w posiedzeniu -15.

Ad. pkt 3.

Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że raport o stanie Gminy Gzy znajduje się na stronie BIP-u 

Urzędu Gminy Gzy, a także wszyscy radni otrzymali drogą e-mailową w materiałach na wspólne 

posiedzenie. Zaznaczył, że jest to coś nowego i obowiązuje od tego roku . Znajdują się w nim m.in. 

programy i strategie, finanse Gminy Gzy oraz informacje dotyczące mieszkańców i działalności Gminy 

Gzy. Jest to porównanie końca roku 2017 do końca roku 2018. Następnie zapoznał z raportem o stanie 

Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  dodał, że ma ważny komunikat. Oznajmił, że z przyczyn 

technicznych nie mogliśmy prowadzić transmisji online z dzisiejszej sesji. Jednak otrzymał sygnał, 

że zostały usunięte już problemy i sesja jest nagrywana. Powitał przybyłego radnego Pana Witolda 

Czaplińskiego i oznajmił, że są obecni wszyscy radni. Dodał także, że raport o stanie Gminy jest pewną 

nowością i każda gmina przygotowuje go w inny sposób. Jest to bardzo dobre źródło informacji

1 analizy. Dużo danych ujętych zostało w jednym dokumencie.
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a)
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  zaprosił do debaty.

W debacie nikt nie zabrał głosu.

Raport o stanie Gminy Gzy -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4.

Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji o raporcie o stanie Gminy Gzy oraz do projektu uchwały 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.

Opinie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 17.06.2019 r. -  stanowią 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  także przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Opinie Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 17.06.2019 r. -  stanowią załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

Radny Wiesław Świątkowski -  powiedział, że udzielenie wotum zaufania nie jest potrzebne Wójtowi, 

ponieważ wybrało go społeczeństwo i ma uznanie. Dodał, że wstrzyma się od głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  oznajmił, że takie są procedury po czym odczytał projekt uchwały 

i poddał pod głosowanie.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za udzieleniem 

wotum zaufania dla Wójta Gminy głosowało 14 radnych.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 1 głosów „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr VII/40/2019 w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu Rady i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Wójtowi Gminy Gzy Panu C. Wojciechowskiemu, 

a/

Wójt Gminy Gzy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018.
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Wystąpienie Wójta Gminy -  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu, 

b /

Skarbnik Gminy Gzy Ewa Karpowicz -  zapoznała obecnych z Uchwałą Nr Ci. 123.2019 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2018 rok.

Uchwała - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

d

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Paradowski -  zapoznał obecnych z Uchwałą 

Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 8 maja 2019 r. o opinii wykonania budżetu 

Gminy Gzy za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy.

Uchwała -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu,

d/

Przewodniczący Z. Kaczorowski - zapoznał obecnych z Uchwałą Nr Ci. 154.2019 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy.

Uchwała - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, 

e/

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

pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2018.

f/

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

poinformowała, że Komisja oceniła pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2018. 

g/
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 6.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018 i poddał pod 

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

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr YII/41/2019 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy 

za rok 2018 -  która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Gzy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok i poddał pod głosowanie.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za udzieleniem 

absolutorium Wójta Gminy głosowało 15 radnych.

Uchwałę Nr VII/42/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy z tytułu wykonania budżetu 

za 2018 rok -  została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady i stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

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

Wójt C. Wojciechowski -  podziękował za pozytywną ocenę sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Gzy za rok 2018, za udzielenie wotum zaufania i w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Gzy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - zarządził 10 minutową przerwę w obradach 

Po przerwie.

Ad. pkt 8.

Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 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.

Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.



- 6 -

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały.

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

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr YII/43/2019 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.

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

Ad. pkt 9.

Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  przedstawiła zmiany dochodów i wydatków w budżecie Gminy 

Gzy na rok 2019 r.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 

do w/w projektu uchwały.

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

do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 .

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

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.

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

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr VII/44/2019 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 -  która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego. 

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

Ad. pkt 10.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - odczytał treść uchwały i poprosił Przewodniczących Komisji 

o przedstawienie opinii Komisji.

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

do projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża 

Jana Pawła II w Gzach.

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

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji 

jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach.

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

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr YII/45/2019 w sprawie 

likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach

-  która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego.

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

Ad. pkt 11.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  oznajmił, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi 

do protokołu z VI se s ji.

Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 maja 2019r. został przyjęty przez 

aklamację.

Ad. pkt 12.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  oddał głos Panu Wójtowi C. Wojciechowskiemu.

Wójt C. Wojciechowski -  w sprawach bieżących gminy poinformował:

- podpisaliśmy umowę na dofinansowanie ścieżki edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Skaszewie Włościańskim na sumę 80.00 zł. Było to 18.06.2019r. w Ministerstwie Środowiska;

- otrzymaliśmy dofinansowanie dla 5 sołectw w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw. Są to następujące Sołectwa :Szyszki, Skaszewo Włościańskie, Gzy-Wisnowa ,Gzy

i Kozłówka;

- otrzymaliśmy dotacje na odbieranie azbestu, jest nowy projekt odbierania azbestu bez udziału 

własnego. Gminy, które mają mniejsze dochody, będą mogły za zdjęcie, odebranie i utylizację azbestu 

otrzymać dofinansowanie w wysokości 100%. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do Państwa 

sołtysów, aby poinformowali swoich mieszkańców o możliwości składania wniosków na usunięcie 

azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Górny limit wynosi 50.000 zł, a w tej chwili 

złożonych wniosków jest na kwotę 17.000 zł. Zachęcał do składania wniosków;

- rozpisane są przetargi na żwirowanie dróg gminnych i na nawiezienie tłucznia w zależności od 

wielkości funduszy sołeckich w miejscowościach. Oferty oraz zapytanie o utwardzenie emulsją 

asfaltową zostaną otwarte w przyszłym tygodniu;

- w  ramach projektu „ J@ w Internecie” dostaliśmy 100% dofinansowania. W związku z tym trzeba 

przeszkolić 267 osób.



- 8-

Na dzień dzisiejszy jest to około 150 osób i część już ukończyła szkolenie, a część jest w trakcie. Nabór 

u Pani Justyny Biegały, która pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach. Dodał, że 

myśleliśmy, że najłatwiej będzie w grupie wiekowej 25-34 lat, okazuje się, że jest najmniej chętnych. 

Cały czas trwa rekrutacja, do sołtysów i radnych o zachęcanie mieszkańców do udziału w projekcie, 

ponieważ brakuje jeszcze ponad 100 osób, aby ten projekt zakończyć;

- odbył się przetarg na odbiór śmieci -  pierwszy na 18 miesięcy cena za całość netto 1.200.000 zł, 

natomiast z watem 1.296.000 zł.

Przetarg ten został unieważniony ze względu na brak pieniędzy w budżecie. Następnie został rozpisany 

drugi przetarg na okres 6 miesięcy. Przedwczoraj odbyło się otwarcie ofert i stawka takiego przetargu 

wynosi 285.555,56 zł netto, natomiast brutto 308.400,00 zł. Przy tym przetargu stawka za 1 miesiąc 

jaką musimy zapłacić firmie za odbiór śmieci jest to 47.592.59 zł netto, natomiast brutto 51.400,00 zł. 

Jednocześnie przypomniał, że do tej pory płaciliśmy w kwocie trochę ponad 32.000 zł. Dla porównania 

jeśli obecny przetarg byłby ogłoszony na 18 miesięcy, musielibyśmy płacić 72.000 zł za odbiór 

śmieci. Poinformował, że w przetargu wzięła udział tylko jedna firma „Błysk Bis”. W tej chwili 

stawka wynosi 15 zł od osoby. A żeby podpisać umowę stawka musi wynosić 19 lub 20 zł od osoby. 

Jeżeli radni wyrażą zgodę to stawka na IV kwartał 2019 roku wyniesie 19 zł od osoby. Natomiast 

jeżeli nie podpiszemy umowy zostaniemy bez wywozu śmieci.

Radny W. Świątkowski -  zapytał, jaka byłaby różnica w cenach, gdyby przetarg byłby w styczniu lub 

lutym ?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nie braliśmy pod uwagę miesiąca stycznia czy lutego 

2019r. pod uwagę, iż były propozycje, że wejdzie ustawa rządowa, która będzie ograniczała odbiory 

śmieci na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Przypomniał, że Państwo radni wiedzą iż firma „Błysk Bis” wystąpiła od grudnia 2018 r. z podwyżką 

odbioru śmieci o 10%. Prezes firmy „Błysk Bis” informował, że cena w połowie 2019 r. przedstawiała 

się będzie w granicach 24 zł od osoby. Dlatego uważa, że nie byłoby większych różnic, czy to byłoby 

w styczniu, czy w lutym 2019 r . , czy teraz.

Radny W. Świątkowski -  jego zdaniem, powinny być negocjacje z innymi odbiorcami. A tak skazani 

jesteśmy na firmę „Błysk Bis”. Dodał, że inne gminy mniej płacą i trzeba się dogadywać między 

samorządami, jest brak współpracy.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zgodził się w jednej kwestii z radnym Panem W. Świątkowskim, 

że potrzebna jest współpraca gmin, ale nie w przypadku stawki przetargowej. Dodał, że gościliśmy 

Pana Prezesa i on zapowiadał duże podwyżki więc wydaje mu się, że wyczerpane są już możliwości 

gminy.



- 9-

Soltys wsi Sisice Janusz Bilik- zapytał, się co z szambami ? Wspomniał, że przyjechała do niego 

firma z Osieka i za wypompowanie 6.000 1 szamba zażyczyła sobie 300 zł. Przypomniał, że we 

wcześniejszych latach Gmina miała podpisać umowę na wywóz nieczystości ciekłych z firmą 

z Gołymina i z Płońska. Obecnie firma z Płońska mówi, że nie będą jechać po jedne szambo tyle 

kilometrów. Zauważył, że ludzie zaczynają wylewać szamba do rowów, co uznał za tragedię.

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nieczystości płynne z naszej Gminy mogą odbierać 

3 firmy tj. firma z Gołymina, Płońska i z Pułtuska. Natomiast z tego co słyszy firma z Płońska 

nie jest zainteresowana odbiorem odpadów płynnych od mieszkańców naszej Gminy, chociaż jest 

wpisana do rejestru. Dodał, czy jest to odbiór odpadów stałych, czy płynnych to bez względu na umowy 

indywidualne lub zawarte przez Gminę ceny rosną w zastraszającym tempie, na co Gmina nie ma 

wpływu. Według niego ceny musiałby być zahamowane w całym kraju. W związku z tym albo się 

zgadzamy na koszty jakie oferuje firma, która wywozi albo ponosimy konsekwencje związane 

z ochroną środowiska. Dodał, że interesowaliśmy się stawkami za odbiór odpadów w innych gminach. 

Jest podobnie jak u nas. Prezes firmy Błysk-Bis powiedział, że jedynym sposobem obniżenia kosztów 

jest lepsze segregowanie śmieci i produkowanie ich w mniejszej ilości oraz nie wrzucanie do 

pojemników popiołu lub innych odpadów, które nadają się na przydomowe kompostowniki.

Sołtys wsi Przewodowo-Parcele Piotr Dębowski -  powiedział, że firma powinna rozliczać śmieci 

w kilogramach indywidualnie od każdego mieszkańca. Dlatego powinna wystosować pismo 

z zapytaniem czy ustawodawca przewiduje taką możliwość. Stwierdził z własnych obserwacji, że 

ci którzy wystawiają więcej worków ze śmieciami płacą mniej, niż inni ponieważ płaci się od osób . 

Dlatego uważał, że najlepszym rozwiązaniem było by rozliczać śmieci w kilogramach. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odpowiedział, że idea tej ustawy była inna. Nie miało być 

ograniczenia ilości oddawanych odpadów. Chodziło o to, aby wszystkie śmieci trafiały do utylizacji 

czy odzysku surowca i to przyświeca ustawie. Uważał, że powrót do mierzenia i warzenia ilości śmieci 

wiąże się z nielegalnymi wysypiskami.

Sołtys wsi Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  stwierdził, że firma Błysk-Bis będzie podnosić cenę 

za śmieci od osoby do tego stopnia, aż dojdzie do 150 zł albo 200 zł, bo w tym kierunku cały czas idzie. 

Jeżeli ich zablokujemy to będziemy płacić np. 5 zł za kg.

Zastępca Wójta Cezary Parzychowski - powiedział, że względem propozycji od kilograma, 

ustawodawca mówi o należnościach od liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie nieruchomości. 

Za jakiś czas może być taka zmiana. Jednak w tej chwili tylko takie są możliwości i w tych granicach 

możemy się poruszać.
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Sołtys wsi Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  powiedział, że za cukier płacimy w kilogramach, 

za gaz w metrach sześciennych. Wydaje mu się, że trzeba to unormować w taki sposób, że ile 

wyprodukujemy za tyle zapłacimy. Takie zmiany w przyszłości powinien wprowadzić ustawodawca. 

Radny Piotr Kownacki -  oznajmił, że popiera wniosek w sprawie utylizacji eternitu. Jednocześnie 

zapytał, czy trzeba składać w tej sprawie nowe wnioski a także, czy będzie odnowienie planu 

wizerunku szkoły, czyli pomalowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie?

Zastępca Wójta C. Parzychowski - odpowiedział, że wnioski na eternit są takie same. Aktualnie 

chodzi o przekazanie informacji, że jest możliwość złożenia następnych wniosków o azbest. 

Do 2030 r. eternit ma zniknąć z budynków i jest szansa, żeby oprócz składania wniosków nie ponosić 

żadnych kosztów. Wnioski przyjmowane są cały czas i nie ma terminu przyjmowania zgłaszania. 

Obecnie zostało złożonych już wniosków na kwotę 17.000 zł, a dofinansowanie w 100% można 

uzyskać przy kwocie 50.000 zł. W związku z tym zachęcał mieszkańców do pobrania i składania 

wniosków. Nadmienił, że dofinansowanie zależy od dochodu na 1 mieszkańca . Jeżeli wskaźnik ten 

wynosi do 1.500 zł, wówczas dofinansowanie wynosi 100%.

Radny Piotr Kownacki -  zapytał, czy w Urzędzie Gminy jest informacja dotycząca wapnowania gleb? 

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że obecnie jest projekt Ministerstwa Środowiska w tej 

sprawie, a prawdopodobnie niebawem ukaże się oficjalna informacja w sprawie dopłat do wapnowania 

gleb. W związku z tym konieczne będzie pobranie próbek glebowych. Dofinasowanie do gleb kwaśnych 

dla gospodarstw do 25 ha będzie wynosiło 300 zł do hektara w przeliczeniu na czysty składnik CO2 . 

Natomiast dla gospodarstw o powierzchni od 25 ha do 50 ha będzie wynosiło 200 zł dofinansowania. 

Dla gospodarstw powyżej 50 ha do 70 ha dofinansowania będzie wynosić 100 zł do wapnowania. 

Dlatego, aby wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie trzeba posiadać aktualne próby glebowe.

Radny Piotr Kownacki -  zapytał, czy są informacje w sprawie suszowego ?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nie ma żadnej informacji o ogłoszeniu klęski suszy 

z Zarządzenia Kryzysowego Wojewody. Oznajmił, że z tego co wie Instytut Uprawy, Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach w kilku województwach ogłosił klęskę, ale teraz musi ją  ogłosić 

jeszcze Wojewoda. W związku z tym czekamy na informację na tę informację od Wojewody.

Radny Piotr Kownacki -  zapytał, czy jest temat odnowienia elewacji szkoły w Skaszewie?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jak już Państwo radni wiedzą, że budżet 

jest taki jaki jest. Nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu krótko terminowego, żeby sfinansować taką 

inwestycje. Dodał, że nie tylko szkoła w Skaszewie potrzebuje odnowienia, ale także budynek Gminy.
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Oba budynki porośnięte są grzybami i glonami. Okres powstania tych budynków jest mniej więcej taki 

sam, choć elewacja budynku Gminy jest starsza. Takie inwestycje należy uwzględnić w budżecie na 

przyszły rok. Byłoby to czyszczenie, konserwacja i malowanie.

Radny Piotr Kownacki -  powiedział, że słyszał , że w tym budżecie planowane jest malowanie 

szkoły. Dodał, że budynek powinien funkcjonować, bo uczą się w dzieci.

Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  odpowiedziała, że w planie finansowym szkoły jest zaplanowany 

remont w wysokości 46.000 zł na odnowienie tej elewacji. Natomiast jeśli chodzi o planowane 

podwyżki od 1 września 2019r. to z Panią dyrektor PSP w Skaszewie rozmawiały dużo wcześniej, że 

w tej chwili Gmina nie posiada środków w budżecie, by przeznaczyć na podwyżki. Oznajmiła, że 

środki te trzeba zachować na bieżące funkcjonowanie szkoły, nie mówiąc o remontach. Dlatego będzie 

to odłożone w czasie. W tej chwili jeśli chodzi o podpisanie przetargu na wywóz odpadów komunalnych 

będziemy musieli dopłacać ponad 8.000 zł do śmieci.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Pani Danuta Ojrzeńska -  powiedziała, 

że zgadza się z radnym Panem P. Kownackim na temat stanu i wyglądu budynku szkoły. Dodała, że 

jest je wstyd za wygląd budynku. Ci Państwo, których dzieci uczęszczają do tej szkoły wiedzą, 

że elewacja budynku jest w stanie tragicznym i odkładając ją w czasie będzie gorzej i będą większe 

koszty. Poinformowała, że w tym roku były podejmowane pierwsze kroki. Nawet w budżecie na bieżący 

rok szkolny znalazły się fundusze. Postarała się zrobić rozeznanie na remont odnowienia elewacji i po 

ocenie stanu budżetu Gminy jaki przedstawiła Pani Skarbnik, nie ma możliwości zrobić tego remontu 

w wakacje. Ma nadzieję, że uda się to dokonać w kolejnym roku tj. znaleźć fundusze i wynegocjować 

koszt tej elewacji. Dodała, że rozmawiała z firmą i same oczyszczenie i zabezpieczenie impregnatami 

to koszt 32.000 zł. Natomiast pierwsza rozmowa za tę samą pracę dotyczyła kwoty 45.000 zł. W zakres 

remontów wchodziło jeszcze malowanie. Bez malowania koszty byłby mniejsze. W związku z tym 

trzeba byłoby zastanowić się nad dalszym działaniem w tym kierunku.

Radny Piotr Kownacki -  dodał, że zgadza się z Panią dyrektor w tej sprawie, że im dłuższy czas 

zwłoki tym większy koszt, a im wcześniej tym mniejsze koszty.

Radny W. Świątkowski -  zapytał, czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ardanowski pamięta 

o naszej petycji ?

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że Rada Gmina jakiś czas temu wyraziła stanowisko 

w kwestii dopłat ONW. W związku z tym otrzymaliśmy odpowiedź, że na kwalifikację gruntów w 

gminie Gzy z ograniczeniami naturalnymi miały wpływ przede wszystkim 3 elementy. Pierwszy to 

obecność na danym obszarze w obrębie ewidencyjnym lub gminie ograniczeń naturalnych 

zdefiniowanych poprzez kryteria biofizyczne -  spełniliśmy ten wymóg.
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Drugi to minimalny co najmniej 60% udział użytków rolnych objętych tymi ograniczeniami. Tu też 

zmieściliśmy się w tym punkcie. Natomiast trzeci to udział gruntów rolnych będących w posiadaniu 

gospodarstw intensywnych co najmniej 66 % i tego warunku nie spełniliśmy. W odpowiedzi mamy 

utrzymanie 6 sołectw : Begno, Borza- Strumiany, Porzowo, Grochy-Serwatki, Gzy-Wisnowa 

i Mierzeniec.

Sołtys wsi Sisice J. Bilik- stwierdził, jeżeli chodzi o dopłaty ON W w jego sołectwie gdzie wyszło, że 

nie ma ciężki warunków, to dodatkowo codziennie w zbożach są dziki i jelenie, które robią szkody. 

Dziś zasiejesz, a jutro nie ma nic. Dodał, że szkody zgłasza do Koła Łowieckiego, a ono każe zagrabić 

grunty. Uważa, że Minister Rolnictwa powinien przyjechać na miejsce i zobaczyć w terenie jaka jest 

sytuacja na polach.

Radny P. Kownacki -  podkreślił, że rolnictwo jest jedno i nie powinno się dzielić wniosków tylko 

dbać o wszystko razem.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zamknął dyskusję w tym punkcie.

Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że Gmina od Państwa radnych chce uzyskać propozycję 

na temat stawki opłat za śmieci i czy podpisać umowę z firmą odbierającą śmieci czy nie. Dodał, że 

tak jak wcześniej wspomniał stawka za III kwartał będzie wynosić 15 zł od osoby, a w IV kwartale 

musiałaby wzrosnąć do minimum 19 zł od osoby. Prosił o opinię, czy rada udziela Gminie możliwości 

podpisania umowy.

Radna Emilia Oleksa -  odpowiedziała, że rada wyjścia w tej sytuacji nie ma. Zaproponowała, by 

zaakceptować to co proponuje Pan Wójt, a w przyszłym roku zobaczymy jak sytuacja w sprawie 

odpadów komunalnych potoczy się dalej.

Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że firma Błysk-Bis nie wie co będzie po nowym roku. Przy przetargu 

na 18 miesięcy, za 1 miesiąc Gmina musiałaby zapłacić 72.000 zł brutto, tj. 24,00 zł od osoby, jeżeli 

przetarg byłby nie unieważniony. A przy przetargu 6 miesięcznym to kwota 51.400 zł tj. 19,00 zł 

od osoby.

Sołtys wsi Wójty-Trojany M. Marchliński -  zapytał, czy Gmina może zaprotestować taki przetarg? 

Dodał, że Gminy mogłyby zorganizować protest przeciwko podwyżce, a nie płaci się coraz więcej. 

Zastępca Wójta C. Parzychowski - odpowiedział, że nie tylko nasza Gmina ma taki problem. 

Gmina otrzymała z gminy Góra Kalwarii stanowisko, gdzie od osoby przypada 38,00 zł. Dodał, 

że jest to przykład, z którego wynika, że przy przetargu na 18 miesiącach płacimy więcej za osobę, niż 

przy przetargu za 6 miesięcy. Oznajmił, że dopóki nie będzie to uregulowane na szczeblu centralnym 

to jest tak, że narzucają ceny firmom odbierającym śmieci, firmy przerzucają ceny na gminy, a Gminy 

na mieszkańców.
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Sołtys wsi Sisice J. Bilik- zasugerował Panu Zastępcy Wójta, żeby wziął zawiadomienia o zmianie 

stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeszedł się przez wioskę by zobaczyć jak ludzie 

na ten temat się wypowiedzą. Dodał, że nie jest sztuką roznieść zawiadomienia, bo sołtys jest po to 

żeby wykonywać usługi dla Gminy, ale Gmina powinna zawiadomienia wysłać listownie, bo obawia 

się, że nikt nie weźmie.

Sołtys wsi Kozłówka Jadwiga Koc -  powiedziała, że popiera Sołtysa Pana J. Bilika. Następnie 

zapytała jak mają uświadamiać mieszkańców, że od przyszłego miesiąca będzie 15 zł od osoby, a potem 

w kolejnym kwartale kolejna podwyżka i dlaczego sołtysi mają wysłuchiwać takich nie przyjemnych 

sytuacji? Uznała, że jeśli jest zawiadomienie i Rada podjęła uchwałę, to prosi aby wysłać je listownie. 

Radny W. Świątkowski -  dodał, że całej sytuacji winny jest Minister Gospodarki. Zasugerował, że 

może na jego miejsce potrzeba kogoś nowego, by sytuacja z odpadami komunalnymi się poprawiła. 

Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że Gmina prosi o dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki 

za odpady komunalne. Dodał, że nie jest to nakaz do wykonania, tylko wielka prośba o pomoc, 

ponieważ pocztą nie wszystkie listy dochodzą lub trwa to bardzo długo.

Sołtys wsi Sisice J. Bilik - zwracając się do Pana Wójta powiedział, że nie chodzi o to, że on nie chce 

roznieść zawiadomień, tylko obawia się jak ludzie zareagują na ten temat. Dodał, że gdyby 

zawiadomienie nie zwierało potwierdzenia przyjęcia własnoręcznym podpisem to można by wrzucić 

do skrzynki, a tak będą sytuacje, że dana osoba ani nie przyjmie ani nie podpisze.

Radny P. Kownacki -  powiedział, że on też był kiedyś sołtysem. Uważał, że sołtys był zawsze źle 

traktowany, ale nie przez Urząd Gminy lecz przez swoich mieszkańców. Jakby był posłańcem 

do odbierania złych rzeczy.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił o stanowisko radnych, o które prosił Pan Wójt w kwestii 

podniesienia stawki opłat za śmieci i podpisania umowy z firmą Błysk- Bis.

Wójt C. Wojciechowski -  zaproponował, żeby każdy z radnych wypowiedział się na temat stawki 

śmieci co do IV kwartału b.r. Podkreślił, że nie musi być głosowania , ponieważ radni nie podejmują 

w tej chwili żadnej uchwały. Dodał, że chodzi o wyrozumiałość sytuacji, ponieważ na następnej sesji, 

przed rozpoczęciem IV kwartału konieczne będzie podjęcie uchwały o kolejnej podwyżce. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapytał, Pana Wójta jakie będą konsekwencje nie podpisania 

umowy na odbiór odpadów?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że jeżeli umowa nie zostanie podpisana to od 1 lipca 

będziemy mieć śmieci na podwórku. A podpisując umowę deklarujemy o posiadaniu w budżecie 

środków na pokrycie opłat za śmieci.
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Nadmienił, że oprócz Pana Prezesa firmy Błysk-Bis nikt nie chce rozmawiać na temat odbioru śmieci 

z terenu Gminy. Kiedyś był Ciechanów i Pułtusk. Dodał, że jak na razie śmieci będzie odbierał tylko 

Błysk-Bis . Wspomniał, że inne gminy maja stawki w granicach 20 zł od osoby za segregowane śmieci 

od innych odbiorców śmieci.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  stwierdził, że Pan Wójt prosi radnych o stanowisko w kwestii 

odbioru odpadów.

Radny W. Świątkowski -  powiedział, że były premier Piechociński powiedział do obecnego premiera 

„dostaliście rowerek to pedałujcie”. Dodał, że takie stanowisko jest radnych.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapytał, czy takie stanowisko jest wszystkich radnych ? Pan Wójt 

prosi o opinię.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - zapytał, jakie są konsekwencje dla 

Gminy Gzy jeżeli nie zostanie podpisana umowa?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że w ustawie przewidywane są kary za składowanie śmieci 

na własnym terenie tzn. miejscach nie dozwolonych, które mogą być już stosowane już od miesiąca. 

Dodał, że przez rząd jest przygotowana stosowana ustawa, której projekt trafił do Sejmu i powinna 

rozwiązać sytuacje odbierania śmieci.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -odnosząc się do wypowiedzi radnego Pana Świątkowskiego, 

poinformował, że Pan Wójt będzie „rowerkiem pedałował”, tylko nie radni kierują tym pojazdem. Póki 

co uważał, że wkrótce ustawa zostanie przyjęta i rozwiążemy ten problem.

Wójt C. Wojciechowski -  Odnośnie zaległości z tytułu opłaty za odbiór śmieci stwierdził, że osobom, 

które nie wniosły opłaty w terminie zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu 

Skarbowego. Na szczęście większość mieszkańców płaci regularnie. Oznajmił, że Gmina będzie 

sprawdzać deklarację, ponieważ między zameldowanymi, a zamieszkałymi brakuje około 900 osób. 

Wynika z tego, że część mieszkańców gminy się ukrywa, a część jest zameldowana, ale nie 

zamieszkuje.

Radny A. Pychewicz -  zapytał, kto będzie sprawdzał ile osób jest w danym gospodarstwie ?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że najprostszym sposobem będzie jak sam właściciel 

domostwa okaże się ile jest zameldowanych, a ile zamieszkałych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie sołtys sołectwa Mierzeniec 

W. Czapliński - powiedział, że ludzie są na tyle uczciwi, że w deklaracji każdy podał prawdę i nie 

będzie sprawdzał ile osób w danym domu zamieszkuje.
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Zastępca Wójta C. Parzychowski - powiedział, że to co Wójt mówił w pierwszej kolejności 

będziemy sprawdzać deklaracje. Mamy możliwość sprawdzenia ile osób jest zameldowanych i to co 

jest napisane w deklaracji. Jeżeli rozbieżności będą znaczne to będziemy wyjaśniać z właścicielem 

deklaracji.

Radny P. Kownacki -  powiedział, że to jest nie dopatrzenie Gminy. Jeżeli było wiadome, że niektóre 

deklaracje są nie prawdziwe to dlaczego wychodzi w ostatniej chwili, że tyle osób nie płaci za śmieci. 

Sołtys wsi Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  zapytał, czy płacimy od osób zameldowanych czy 

zamieszkałych?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że płacimy od osób zamieszkiwanych dane gospodarstwo. 

Sołtys wsi Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  dodał, że u niego we wsi są osoby co wynajmują, 

nie płacą, a śmieciarka przyjeżdża.

Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że prosi o sygnały, że takie sytuacje są, a Gmina się tym zajmie. 

Dodał, że jeśli nie są zameldowani ani nie zadeklarowani z wywozem śmieci, a śmieciarka regularnie 

przyjeżdża to wszystko dotyka nas i my za to płacimy.

Radna Emilia Oleksa -  Stwierdziła, że radni za wcześnie podjęli decyzję o podwyżce śmieci. Dziś jest 

4 zł więcej, a w IV kwartale kolejne 4 zł podwyżki. Dodała, że mogliśmy od lipca podnieść o 5,00 lub 

6,00 zł i wtedy jest jedna deklaracja, jedno wysłuchanie Państwa sołtysów i mieszkańcy lepiej by 

przyjęli takie zawiadomienie. Oznajmiła, że rada pochopnie podjęła uchwałę, a teraz mleko zostało 

wylane i musi zostać tak jak jest.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapytał, czy w sprawach bieżących Gminy chciałby jeszcze ktoś 

zabrać głos?

Radny P. Kownacki -  powiedział, że ma prośbę do Pana Wójta, aby zwrócił się do Zarządu Powiatu 

w Pułtusku w kwestii wykaszania poboczy. Uważał, że pobocza wykaszane powinny być ciągiem, 

a miejscami nie jest wycięte co w wyniku tego w niektórych miejscach trawa ma metr długości. 

Sołtys wsi Wójty-Trojany M. Marchliński -  powiedział, że u niego we wsi znajduje się łuk pomiędzy 

Wójty-Trojany, a Wójty-Dębiny i jest prośba nie koniecznie wycięcia poboczy, bo może sam to zrobić, 

a wzięcie pracownika z piłą i siekierą by wyciął brzózki na poboczu. W wyniku czego jest bardzo mała 

widoczność co może spowodować kolizje.

Wójt C. Wojciechowski -  podziękował za informację. Powiedział, że postara się w najbliższym czasie 

wysłać pracownika, żeby zlikwidować problem.

Sołtys wsi Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  dodał, że taka sama sytuacja jest na łuku w stronę 

Pękowa.
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Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nie było ostatnio pracowników w Gminie, bo jeden 

zachorował, a drugi miał urlop. Trwał w Gminie sezon koszenia trawy. W szkole nie było 

konserwatorów, ponieważ jeden został przeniesiony w drodze umowy do innej pracy, a drugi miał 

operację barku. Także nasi pracownicy muszą przy szkole trawę skosić i gdy skończą to wrócą, aby 

usunąć zakrzaczenia przy drogach.

Radna J. Świderska -  Powiedziała, że widać, że Powiat Pułtuski stopniowo pobocza wykasza 

i zapytała, czy jest przewidziane wykaszanie na drogach gminnych? Dodała, że chodzi najbardziej 

o skrzyżowania. Niektórzy rolnicy robią to we własnym zakresie, a niektórzy nie i nikt ich do tego nie 

zmusi.

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że na razie nie mamy środków w budżecie na wykaszanie 

poboczy. Dodał, że są tak zwani wykonujący wyroki na terenie gminy. Jeżeli posiadali by odpowiedni 

sprzęt to można by było zamienić wyrok na wykaszanie skrzyżowań i łuków.

Radna J. Świderska -  dodała, że droga Sulnikowo -  Skaszewo jak najbardziej się kwalifikuje, jeżeli 

będzie taka możliwość.

Ad. pkt 13.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że był wniosek, aby Gmina protestowała w związku 

z problemem z finansowaniem ustawy śmieciowej i oczekują Państwo, aby Gmina podjęła stanowisko. 

Zasugerował, że poczekajmy do ustawy, która wszystko ureguluje, a także on i Pan Wójt są otwarci na 

propozycje. Zapytał, czy ktoś z Państwa chce w tym punkcie zabrać głos?

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 12.41 zamknął 

VII sesję Rady Gminy Gzy.

Protokołowała:
s/co. Aq

Beata Lewińska
pomoc administracyjna


