
RADA GMINY GZY 

Protokół Nr XXXl2017 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 30 października 2017 r. 

Gzy październik 2017 rok 



PROTOKÓŁ NrXXXl20l7 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 30 października 2017 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 9.00 otworzył XXX Nadzwyczajną -

Sesję Rady Gminy Gzy, która została zwołana na wniosek Pani Wójt Po powitaniu radnych 

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

niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Baleński Artur 

2. Biegała Krzysztof 

3. Filipowicz Marianna 

4. Kaczorowski Zdzisław 

Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel przedstawił proponowany porządek obrad: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 


2. Ustalenie porządku obrad. 


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 


4. Zamknięcie Sesji. 


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


chciałaby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 


Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu 11 głosami "za" ,przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie porządek 


obrad w brzmieniu jak wyżej. 


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


Ad. pkt 3. 


Wójt Gminy Barbara Polańska wyjaśniła, że Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodowie
-

Majorat, OSP w Pękowie i OSP w Szyszkach Włościańskich bezpośrednio podpisała umowę 

z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na określone kwoty dotacji, gdzie straże 
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powinny mieć wkład własny. Urnowy zostały podpisane 21.08.2017 r., a do Urzędu Gminy 

dotarły w ubiegłym tygodniu. W wyniku konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkowej 

w Warszawie Zespół w Ciechanowie ustalono, że należy zmienić Uchwałę Budżetową Gminy 

Gzy na rok 2017 dodając zapis, w którym Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do udzielania 

w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000 zł. Po podjęciu uchwały środki 

finansowe przekazane zostaną na jednostki OSP, które także dzisiaj przekażą je do MSWiA 

z uwagi na dzisiejszy terrnin realizacji faktur. Rozliczenie dotacji nastąpi do 15.11.2017 r. Aby 

udzielona pożyczka wróciła do Urzędu Gminy, OSP wystawią faktury. 

Kwota jaka dotyczy OSP w Przewodowie-Majorat wynosi -233 zł, OSP w Pękowie - 3.740 zł, 

OSP w Szyszkach Włościańskich - 469 zł. 

Radny Stefan Franczak dodał, że dotacja może tylko być przeznaczona na zakup sprzętu 

pożarniczego. O dotacje Gmina występowała co roku, ale w tym roku zmieniły się warunki 

rozliczenia. 

Pytań nie było. 

W tym momencie na salę obrad przybyła radna Marianna Filipowicz. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu 12 . 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową 

Gminy Gzy na rok 2017 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu 

która stanowi załącznik 

L. Pytel o 

12 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXX/141/20 17 

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Gzy na rok 2017 - nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący godz. 9.15 

zamknął XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 
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