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P R o T O KÓŁ Nr XXXIII/2018 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 19 marca 2018 r. i 26 marca 2018 r. 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytela- Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Leon Pytel- o godz. 13.50 otworzył XXXIII Sesję Rady 

Gminy Gzy. Przywitał radnych i zaproszonych gości zaproszonych oświadczył , iż zgodnie 

z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi właściwe quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Baleński Artur 


Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel - przedstawił proponowany porządek obrad: 


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 sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 


gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 


zamieszkałej. 


9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku. 
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12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2017 rok. 

13. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających 

za2017 rok. 

14. Informacja z wykonania uchwał podjętych w 2017 roku. 


15. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 


16. Sprawy bieżące gminy. 


1 7 . Wolne wnioski i pytania. 


18. Zamknięcie Sesji. 


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 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami za" , przy 

"

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

obrad w brzmieniu jak wyżej. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 


Przewodniczący L. Pytel- poinformował, że protokół Nr XXXII/2017 z Sesji Rady Gminy 


odbytej w dniu 29 grudnia 20 17r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się z nim zapoznać. 


Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 


Ad. pkt 4. 

Radny Jacek Barkała - zapytał, co dzieje się w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który został złożony na koniec 2016 r. i do 

dzisiaj radni nie uzyskali na ten temat żadnej informacji? Stwierdził, że wniosek miał być 

rozstrzygnięty na koniec roku 2017. Stąd pytanie, czy Gmina otrzymała dofmansowanie, czy 

nie, a jeżeli otrzymała to w jakiej kwocie? Dodał, że sąsiednie gminy jak Gmina Karniewo, 

czy Gmina Pokrzywnica na to same zadanie składały wnioski o dofinansowanie i już ogłosiły 

przetargi, a w naszej Gminie cisza. Prosił też o przedstawienie kosztów z zaokrągleniem kwoty 

do 1.000 zł, jakie Gmina Gzy poniosła w związku przygotowaniem wniosku, iż podczas 

uzupełniania dokumentów były dołączane ekspertyzy i załączniki. 
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Następnie powiedział, że Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 zostało przyjęte, że 

w tym roku Gmina Gzy wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

o pożyczkę w kwocie 400.000 zł na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Gzach i zapytał, 

czy zostały już podjęte pewne działania, ponieważ minął już pierwszy kwartał 2018 r. i żeby 

hydrofornia nie podzieliła losów oczyszczalni? 

Radny Tomasz Sobieraj - powiedział, że sytuacja jest podobna , iż chciał zadać pytanie 

Panu Zastępcy Wójta odnośnie naprawy dróg. Chodzi o sytuację z destruktem wożonym na 

teren gminy. Z tego co wie, połowa tego materiału została dowieziona na plac. W związku 

z tym zapytał, na jakiej jest to zasadzie, kto dysponuje destruktem, ile jest jeszcze towaru 

do dyspozycji, czy jest lista, czy jest to przeprowadzane na telefon wedle uważania, uznania 

Pana Zastępcy Wójta? 

Ad. pkt 5. 


Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska poinfonnowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 
-

w 2018 r. kształtuje się w kwocie 15.071.809,71 zł z czego dochody majątkowe wynoszą 

100.000 zł ,dochody bieżące w kwocie 14.971.809,71 zł. 


Wydatki wynoszą 16.999.978,71 zł w tym wydatki bieżące 14.478.387,69 zł, wydatki 


majątkowe 2.521.591,02 zł. 

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1.928.169 zł i zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.061.000 zł i pożyczkami. 

Przychody kształtują się na poziomie 2.367.169 zł. 

Rozchody, czyli spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 439.000 zł. 

Prognoza długu na dzień 31.12.2018 r. - 4.178.169 zł. 

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane 

w latach 2018-2027. 

Przedsięwzięcia jakie zostały zmienione WPF : 

- "Nasze wsparcie - Twój sukces " , 

- "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy ", 

- "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki-

Włościańskie" . 

Przewodniczący L. Pytel odczytał autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie: 
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1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 

14.474.387,69 zł 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz l głosie "wstrzymującym" przyjęła autopoprawkę. 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 

2.525.591,02 zł. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" również przyjęła autopoprawkę. 

3. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie " o kwotę 4.000,00 zł. 

Wartość tego przedsięwzięcia w 2018 roku wynosi 829.115,66 zł. Całkowita wartość 

wszystkich przedsięwzięć w 2018 roku wynosi 2.928.003,41 zł. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" także przyjęła autopoprawkę. 

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy - stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do w/w projektu uchwały z przyjętymi dodatkowymi zmianami zgłoszonymi 

przez Panią Wójt: 

- z kwoty 15.000 zł zaplanowanej na dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki 

bieżące o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, pozostałą kwotę 

w wysokości 4.000 zł przeznacza się na opłacenie inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn. " Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Szyszki Włościańskie ". 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 07.03.2018 r . - stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały 

z w/ w autopoprawkami. 
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Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - stanowi załącznik nr 5 


niniejszego protokołu. 


Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 


Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie. 


" Rada Gminy w obecności ] 4 radnych uczestniczących w posiedzeniu - ] 3 głosami "za przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym " - podjęła uchwałę 

Nr XXXIII/162/20] 8 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy która 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Skarbnik E. Stawińska przedstawiła zmiany jakie nastąpiły w budżecie. 

Dochody 

Zmniejszenia 3.000 zł-

Zwiększenia 610.659,02 zł 

W dziale 750, 852 i 855 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 129.260 zł i zmniejszenie 

planu dochodów o kwotę 3.000 zł wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego i zwiększenie 

dochodów w kwocie 5,28 zł w ramach projektu "Nasze wsparcie - Twój sukces ". 

W dziale 754 zwiększenie o kwotę 154.230 zł subwencji oświatowej. 

W dziale 801 zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 327.163,74 zł z tego zwiększenie 

planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

o kwotę 26.715 zł i zwiększenie planu dochodów o kwotę 300.448,74 zł w ramach projektu 


"Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy ". 


Wydatki 


Zmniejszenia - 42.495,01 zł 


Zwiększenia 65.154,03 zł 


W dziale 600 zwiększono plan wydatków o kwotę 59.000 zł tj. środki na remont dróg i 


o 85.000 zł na inwestycję "Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo ", 


W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.443 zł i zmniejszono o kwotę 1.880 zł. 


Gmina otrzymała dotację na działalność USC - 563 zł Zmiany w kwocie 1.880 zł wynikają 


ze zmiany klasyfikacji budżetowej. 


W dziale 754 zmiany planu \\rydatków w kwocie 2.200 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji 


budżetowej oraz z zabezpieczenia środków na opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów 


przeciwpożarowych. 
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W dziale 801- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 358.562,75 zł i zmniejszono 

o kwotę 28.114,01 zł. Zmiany wynikają z projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy ", 

przeznaczenia kwoty 15.000 zł na olej opałowy dla Publicznego Gimnazjum w Gzach, 22.345 

zł - dotacja na oddziały przedszkolne, uruchomiono własne środki, które zostały przeniesione 

na dowożenie uczniów 15.000 zł, w rozdziale pozostała działalność to zmiany na projekcie 

"Nowoczesna Edukacja w Gminie Gzy ". 

W dziale 851 zmiana kosmetyczna na paragrafach. 

W dziale 852 dotacja na pomoc społeczną w kwocie 9.648.28 zł. 

W dziale 855 - 123.000 zł otrzymano na zadania w zakresie pomocy rodzinnej i świadczeń 

wychowawczych; 

W dziale 921 zwiększa się środki na energię w kwocie 3.000 zł, kwotę 6.300 zł przeznacza się 

na zakup usług przy rewitalizacji alei zabytkowej w miejscowości Ołdaki, kwotę 4.000 zł 

przeznacza się na zwiększenie wartości inwestycji "Rozbudowa, nadbudowa przebudowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie " na opłacenie inspektora nadzoru. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał i poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu 

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

l. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80113 paragraf 4300 o kwotę 

15.000 zł. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 14 głosami "za , przy -

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4270 o kwotę 

11.000 zł na remont dróg gminnych. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących " przyjęła autopoprawkę. 

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 6050 

o kwotę 4.000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie ". Całkowita wartość inwestycji 

wynosi 829.115,66 zł. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami "za" , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz l głosie "wstrzymującym" przyjęła autopoprawkę. 

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 3110 o kwotę 

4.000,00 zł. 

http:9.648.28
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu- 13 głosami "za" ,przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz 1 głosie "wstrzymującym przyjęła autopoprawkę. 

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 4300 o kwotę 

4.000,00 zł na zabezpieczenie środków na usługi pogrzebowe dla podopiecznych GOPS. 
" 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 14 głosami "za , przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła autopoprawkę. 

6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dział 801 rozdział 80146 paragraf 4410 o kwotę 

3.000,00 zł i paragraf 4700 o kwotę 500,00 zł. 

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80146 paragraf 3020 o kwotę 

3.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia zawodowego nauczycieli. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami "za , przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz 1 głosie "wstrzymującym przyjęła autopoprawkę. 

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

2018- stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

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

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

Komisji do w/w projektu uchwały z przyjętymi dodatkowymi zmianami zgłoszonymi przez 

Panią Wójt: 

- z kwoty 15.000 zł zaplanowanej na dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki 

bieżące o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, pozostałą kwotę 

w wysokości 4.000 zł przeznacza się na opłacenie inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn. " Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 
" 

w miejscowości Szyszki Włościańskie . 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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


z w/ w autopoprawkami. 


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 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących - podjęła uchwałę 
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Nr XXXIII/163/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 - która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że skończyła się umowa na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych. W związku z tym Gmina ogłosiła przetarg. Do przetargu przystąpiły 

dwie finny Błysk-Bis na kwotę 584.352 zł i finna Partner na kwotę 1.360.800 zł. Wybrana 

została finna Błysk-Bis na kwotę wyższą niż była podpisana poprzednia umowa. Kwota faktury 

za odbiór odpadów miesięcznie wynosi 32.464 zł. Z uwagi na to , że Gmina nie uzyskuje takiej 

kwoty od mieszkańców gminy, zostały przedstawione różne warianty stawki za odbiór 

odpadów komunalnych. Poinfonnowała, że liczba mieszkańców zadeklarowanych wynosi 

3.079 z tego 3.045 mieszkańców zbiera odpady selektywnie, 34 mieszkańców zbiera odpady 

nieselektywnie. Do tej pory stawka za odpady zbierane selektywnie wynosiła 9,50 zł. 

Po przeanalizowaniu wariantów na wspólnym posiedzeniu Komisji jest propozycja 

następujących stawek: 

- stawka do 6 osób od każdej osoby: 11 zł za odpady zbierane selektywnie 

- stawka do 6 osób - od każdej osoby: 20 zł za odpady zbierane nieselektywnie 

- stawka powyżej 6 osób od gospodarstwa domowego: 70 zł za odpady zbierane selektywnie 

- stawka powyżej 6 osób- od gospodarstwa domowego: 125 zł za odpady zbierane 

nieselektywnie. 

W ciągu miesiąca daje to kwotę 33.117 zł . Jednocześnie przypomniała, że kwota miesięczna 

jaką musi zapłacić Gmina za odbiór odpadów komunalnych wynosi 32.464 zł. W związku 

z tym niewielka kwota, która zostaje przeznaczana na upomnienia i opłaty urzędu skarbowego 

z tytułu czynności egzekucyjnych. 

Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

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

Komisji do w/w projektu uchwały ze stawkami: 

- od 6 osób - od każdej osoby , za odpady zbierane selektywnie - 11 zł, 


- od 6 osób - od każdej osoby, za odpady zbierane nieselektywnie - 20 zł, 


- powyżej 6 osób - od gospodarstwa domowego, za odpady zbierane selektywnie 70 zł, 


- powyżej 6 osób -<>d gospodarstwa domowego, za odpady zbierane nieselektywnie 125 zł. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

z w/w stawkami. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia -

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

Przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy Cezary 

Wojciechowski - powiedział, że chce zapytać się jak to jest. Gmina podpisuje co roku umowę 

na odbiór odpadów komunalnych. W tej chwili koszty nie rosną żadne, a finny przez to , że co 

rok podpisywane są umowy, podnoszą co roku ceny. Jego zdaniem, za 2-3 lata stawka za odbiór 

odpadów zbieranych selektywnie dojdzie do 20 zł. Natomiast w tej chwili śmieci tak są 

segregowane, że są już gotowe surowce wtórne dla finny, że nie trzeba sortować. W związku 

z tym praktycznie finny tylko odbierają i sprzedają w punktach skupu surowce wtórne. 

Następnie zapytał, z czego to się bierze i dlaczego nie ma żadnej kontroli nad takimi finnami, 

żeby bez przerwy podnosili ceny ? Według niego ewentualnie Gmina powinna mieć jakieś 

możliwości, żeby się nie zgodzić na takie ceny. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że umowa na odbiór odpadów komunalnych była podpisana 

na 1,5 roku i przetarg również został ogłoszony na 1,5 roku. Umowa podpisana jest też na taki 

sam okres czasu. Rozmawiając z Prezesem finny Błysk-Bis, Prezes powiedział, że gdyby 

przetarg był ogłoszony obecnie, ceny byłyby jeszcze wyższe. Wiążą się one ze wzrostem 

kosztów wynagrodzenia ( od 2018 r. najniższe wynagrodzenie wynosi 2.100 zł) i kosztami 

odbioru śmieci. Powiedziała, że Gmina w przetargu nie ma możliwości określenia kwoty dla 

finny odbierającej odpady komunalne. Dodała, że na te same zadanie był ogłoszony przetarg, 

a różnica w cenie kolosalna. W tej chwili Gminy nie mają wpływu na ceny odbioru odpadów 

komunalnych. Dodatkowo co roku Gmina od Marszałka Województwa ma narzucony procent 

odpadów segregowanych, z czego musi się wywiązać. W przypadku nie wywiązania się na 

Gminę nakładane są kary. 

Przedstawiciel M. I. R. i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski - uznał, że 

z tego co powiedziała Pani Wójt rozumie, że całość zbiórki śmieci nadzoruje Marszałek 

Województwa. W związku z tym, zapytał, czy nie można zwrócić się do Marszałka od 

mieszkańców gminy i Rady Gminy pismem, żeby zwiększyć ilość finn, żeby wydać koncesje? 
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Według niego w tej chwili praktycznie firma Błysk-Bis odbiera odpady komunalne z połowy 

województwa, dlatego powstaje monopol l gmmy z takim monopolistą nie mają nic 

dopowiedzenia , co będzie chciał to zrobi. 

Wójt B. Polańska stwierdziła, że Marszałek Województwa nie zmusi nikogo do odbierania -

odpadów. Dodała, że Gmina też myślała, że jak wchodziła ustawa o utrzymaniu czystości 


i porządku w gminach , że będzie dużo firm odbierających odpady i ceny będą w miarę realne. 


Natomiast ceny są takie jakie są, widać to po różnicy ofert. 


Przedstawiciel M. I. R. i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski - powiedział, 


że Pani Wójt mówi, że Marszałek Województwa nie da koncesji innym firmom. Ale jeżeliby 


spróbowałby takiego ruchu, to może wydałby więcej. 


Wójt B. Polańska uznała, że muszą znaleźć się chętni, żeby odbierać odpady. 
-

Dlatego Gmina dzwoniła wielokrotnie do Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

w Pułtusku, żeby firma wzięła udział w przetargu, ale bez efektu. 

Sołtys Sołectwa Sisice Janusz Bilik- uznał, że odbiór śmieci nie jest tani i podrożał. A panowie 

co odbierają odpady, jak przyjadą to są dyrektorami. Rozpruje worek, wybierze co mu pasuje, 

resztę zostawi, przydepnie nogą i pojedzie. Tak było u niego ostatnio. Uważał, że skoro Pan 

powiedział, że odpady są posegregowane nieprawidłowo, to dlaczego nie zostawił 4 worki 

tylko 2 worki? Dalej powiedział, że na terenie gminy Gzy do opróżniania szamb są 

upoważnione dwie firmy, jedna z Nowego Gołymina druga z Płońska. Gdy zadzwonił do firmy 

z Nowego Gołymina przyjechał człowiek, odpiął rurę, zajrzał w szambo i powiedział, że 

kosztuje to 300 zł. Pan Bilik zapytał, skąd wie, co jest w szambie i, że ostatnio wywóz szamba 

kosztował 110 zł . Pan z firmy wyjaśnił, że zdrożał dojazd. A po drugie dawno nie opróżniał 

i musi wziąć dwukrotnie. W końcu zszedł do 150 zł i szambo zostało wywiezione Powiedział, 

że gdyby zadzwonił do firmy z Płońska , żeby przyjechała opróżnić szambo to zapłaciłby 

200 zł. W jego odczuciu, jeżeli firma posiada zezwolenie Gminy Gzy na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych to powinno być jeszcze taniej dla właścicieli nieruchomości, z których wywozi się 

szambo, a nie firma narzuca cenę taką jaka pasuje. 

Sołtys Sołectwa Mierzeniec Witold Czapliński zapytał, czy Gmina robi jakieś negocjacje -

na temat konkurencji odbioru śmieci, gdyż firma która odbiera śmieci nie chce brać siatek ani 

foli? Na temat stawek za śmieci powiedział, że w jego rodzinie podwyżka sięga 30% - 40%, 

iż w rodzinie jest 7 osób. Do tej pory płacił 156 zł, teraz zapłaci 210 zł na kwartał. 
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Radna Joanna Świderska zasygnalizowała, że są wymagania w segregowaniu śmieci. 

I wydaje się jej, że mieszkańcy dostosowują się do tego. Ale odbiór śmieci daje dużo do 

życzenia. Nie wie, czy jest to prawidłowe, jeżeli podjeżdża samochód i wszystkie worki 

pakowane są na 1 samochód. Dalej zapytała, czy to tak powinno być, skoro wymagane jest 

segregowanie, kwota ma być wyższa od poprzedniej, a firma wywiązuje się jak się wywiązuje? 

Sołtys Sołectwa Mierzeniec W. Czapliński - w sprawie odbioru śmieci powiedział, że 

1 samochód zajeżdża na podwórko odbiera śmieci, a za chwilę zajeżdża drugi samochód na 

podwórko po odbiór śmieci, Następnie zapytał jaka jest ekonomika firmy Błysk -Bis ? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że jeżeli chodzi o odpady od działalności gospodarczej, 

to firma takich odpadów nie odbiera. Odbiera odpady tylko z gospodarstwa domowego. Jeśli 

chodzi o worki, to jeżeli 1 samochód zbiera worki zawiązane, to pracownicy firmy później 

segregują worki na miejscu. Drugi samochód przyjeżdża po odpady niesegregowane , które 

znajdują się w koszu. Wyjaśniła, że wszystkie niejasne sytuacje zgłaszane przez mieszkańców 

gminy są na bieżąco zgłaszane do firmy Błysk-Bis. Nadmieniła, że są jeszcze problemy 

indywidualne starszych osób, do których nie można dojechać. W związku z tym z takimi 

osobami ustalono, że raz na 2 miesiące pracownicy firmy dojadą mniejszym samochodem. 

Dodała, że chociaż początkowo było dosyć trudno, to myśli, że współpraca z firmą Błysk- Bis 

układa się coraz lepiej i prośby zbierane z terenu firma zaczyna respektować. 

Sołtys Sołectwa Mierzeniec W. Czapliński zapytał, a co zrobić z odpadami rolniczymi? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że trzeba podpisać umowę. 

Podkreśliła, że mimo tego , że są popodpisywane umowy na odbiór odpadów komunalnych 

i firma Błysk-Bis odbiera wszystkie śmieci, to dużo śmieci jest w rowach przydrożnych. Gmina 

próbuje zbierać te śmieci i w różny sposób dotrzeć do takich osób, ale nie zawsze się to udaje. 

Przedstawiciel M. I. R. i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski - powiedział, 

że nie wie z czego powstaje ten problem. 

Wójt B. Polańska uznała, że z braku chęci segregowania. Śmieci wyrzucają z samochodów -

nasi mieszkańcy. 


Radny Jacek Grochowski - jego zdaniem, na temat śmieci jest dużo dyskusji i na 


posiedzeniach Komisji i obecnie na Sesji. Z tego wszystkiego radni i wszyscy wiedzą, że nic 


nie mogą zrobić. Tylko jak wytłumaczyć to mieszkańcom, kiedy pytają po co jesteś radnym, 


jak co 1,5 roku przynosisz deklarację, że muszą płacić więcej i dokładniej segregować, a on 


jako radny nie ma na to wpływu. 
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Dalej zapytał, czy jest możliwość unieważnienia przez Gminę przetargu i z nikim nie 

podpisanie umowy, to jaka jest wtedy kara i co się wtedy dzieje? Dodał, że może dojść do 

absurdu, że w tym roku firma Błysk-Bis podniosła koszty tyle, że wystarcza 11 zł od każdej 

osoby. Ale nikt nie zapewni tego , że za 1,5 roku firma Błysk-Bis nie podniesie stawki, a firma 

zażyczy sobie 25 zł od osoby i może jeszcze będzie mało? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że Gmina ma pewien procent segregacji w danym roku. -

Jeżeli się z tego nie wywiąże to minimalna kara wynosi 50.000 zł. Jest to obowiązek nałożony 

na Gminę ustawami. 

Przewodniczący L. Pytel wyjaśnił, że w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości-

w gminach, co roku zwiększa się procent segregacji odpadów. Firm odbierających odpady jest 

nie dużo. Osobiście zachęcał, żeby do udziału w przetargu przystąpiło więcej firm. Niestety, 

zgłosiło się tylko dwie firmy. Podpisać umowę trzeba, iż śmieci muszą być odebrane 

i właściwie zagospodarowane. 

Przedstawiciel M. I. R. i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski zapytał, co -

będzie jeśli mieszkańcy takich deklaracji nie podpiszą? 


Wójt B. Polańska jeżeli mieszkańcy nie podpiszą, to wójt decyzją nakazuje odbiór odpadów. 
-

Jeżeli mieszkaniec nie płaci uruchomiana jest procedura egzekucyjna. 


Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody 


ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 


Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 10 głosami za" przy 
-

"
O głosów przeciwnych" oraz 4 głosach wstrzymujących" podjęła Uchwałę

"
Nr XXXIIII164/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty - która stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że deklaracja została dostosowana do podjętej wcześniej 

uchwały. Tak jak w deklaracji poprzedniej, zawarte są pewne zapisy, które należy wypełnić 

jak również oświadczenie i wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

osób i od gospodarstwa domowego. 
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Przewodniczący L. Pytel- poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej. 

przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobie raj 

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 określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałej i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXXIII/165/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej - która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - zarządził przerwę w obradach. 

Po przerwie 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji analizowano 

podział gminy na okręgi wyborcze. W związku z procedurą wybrany wniosek w sprawie 

dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze został wysłany do Komisarza Wyborczego 

w Ciechanowie. W odpowiedzi na wniosek Gmina otrzymała pismo, że "po analizie 

porównawczej podziału gminy Gzy dokonanego uchwałą z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

z proponowanym projektem podziału przedstawionym we wniosku, zgodnie z wytycznymi 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. jeśli aktualnie obowiązujący podział 

na okręgi wyborcze gminy jest zgodny z przepisami Kodeksu Wyborczego rada gminy nie 

może zmienić istniejącego podziału, o ile nie zachodzą przesłanki o których mowa w art. 421 

Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089 i z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 

138) tj. w przypadku zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek 

pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych 

w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 
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Analiza dotychczasowego podziału gminy na okręgi wyborcze oraz przedstawionego we 

wniosku, nie wskazuje na konieczność nowego podziału gminy Gzy na okręgi wyborcze, co 

czyni przedstawiony wniosek bezzasadnym". W związku z pismem dzisiaj (19.03.2018 r. ) 

otrzymaliśmy pozytywną opinię podziału gminy Gzy na okręgi wyborcze, ale dotyczącą 

okręgów z 2012 r. W pozytywnej opinii jest również zmiana obwodów głosowania. 

Przypomniała, że dotychczas gmina Gzy była podzielona na 4 obwody głosowania tj. Gzy, 

Przewodowo Poduchowne, Stare Grochy i Szyszki Włościańskie. W związku z tym budynek 

w miejscowości Stare Grochy nie nadaje się do przeprowadzenia głosowania, gmina została 

podzielona na 3 stałe obwody głosowania. 

Przewodniczący L. Pytel oznajmił, że z uwagi na to, że zaszły niespodziewane informacje, 

które nie były znane na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych , wnioskuje o przegłosowanie 

pkt 9 i 10 jako punktów dalszych dzisiejszych obrad Sesji. Procedowanie ich byłoby po 

przerwaniu obrad dzisiejszej Sesji, w następnym terminie tej samej Sesji , po przeanalizowaniu 

przez Komisje. Poinformował, że drugi termin Sesji odbyłby się w poniedziałek 

(26.03.2018r.) o godz. 13.30. Natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w celu 

omówienia zmian odbyłoby się o godz. 11.00. 

Radna J. Świderska zapytała, czemu to ma służyć? -

Przewodniczący L. Pytel odpowiedział, że radni nie znali opinii. 

Radna J. Świderska - powiedziała, że radni zapoznali się z opinią w tej chwili. Opinia została 

odczytana i jest jasne to, co zostało w niej napisane. Następnie zapytała, czemu ma służyć 

kolejne spotkanie? 

Przewodniczący L. Pytel powiedział, że to zależy od Państwa radnych. Ale poddaje pod -

głosowanie z uwagi na to, że są to sprawy bardzo poważne. 

Radny i Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak zapytał, czy pismo Komisarza 

Wyborczego jest wiążące w tej chwili dla radnych ? Według niego pismo nie jest nic wiążące. 

Radni powinni podjąć uchwałę odnośnie okręgów wyborczych i dopiero Komisarz powinien 

ustosunkować się do uchwały Rady, do której nie wie. Jego zdaniem, radni dzisiaj powinni 

procedować nad tym i tylko nad tym, co było na wspólnym posiedzeniu Komisji. A Komisarz 

jeszcze uchwały Rady Gminy Gzy nie widział. 

Radny P. Kownacki stwierdził, że po wysłuchaniu pisma odczytanego przez Panią Wójt -

pisze w nim jasno i wyraźnie. Jego zdaniem, skoro Komisarz przychylił się do uchwały 

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze z 2012 r. to powinno tak zostać. 
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Zaproponował nie robić zamętu i nie dawać jednemu radnemu 6 wsi, a drugiemu 2 wsi. 

Podkreślił, że może jest różnica w ludności, ale trzeba spojrzeć na graficzne położenie 

miejscowości i sytuację radnego. Następnie zwrócił się do wszystkich radnych, żeby nie bawili 

się w politykę, ale żyli jak ludzie, sąsiedzi, zostawili podział gminy na okręgi wyborcze po 

staremu. 

Radca prawny Bogusław Sokalski przypomniał, że Pan Przewodniczący Rady złożył 

wniosek o przerwanie Sesji i rozpoznanie punktów w innym terminie i nad tym Państwo radni 

powinni się skupić w dyskusji. A nie na merytorycznym rozstrzygnięciu, bo to nastąpi jak 

zaproponował Pan Przewodniczący Rady za tydzień. Teraz jest tylko kwestia, czy Sesja 

zostanie przerwana, czy nie przerywana. O tym zdecyduje głosowanie radnych. Jeżeli radni 

będą za przerwaniem, to tak jak Pan Przewodniczący Rady złożył wniosek, Sesja byłaby 

dokończona w tych punktach w przyszły poniedziałek. 

Przewodniczący L. Pytel powiedział, że tak jak podkreślił Pan mecenas był to wniosek 

formalny i zaproponował przegłosowanie wniosku. 

Radny Zdzisław Kaczorowski uznał, że jest przeciwny temu wnioskowi. Demokracja jest 

demokracją, niech głosują radni. Ale to z czym radni spotkali się na ostatnim wspólnym 

posiedzeniu Komisji, to przechodzi wszelkie pojęcie. Nie wie jaki cel jeszcze Pan 

Przewodniczący ma tutaj. Ale myśli, że radni nad tym się głęboko zastanowią. Dla niego jest 

wszystko jedno, czy na dzisiejszej Sesji radni będą mówić, czy na następnej, niech głosują. 

Prosił, żeby radni to przemyśleli, bo to co wydarzyło się ostatnio to jest po prostu karygodne. 

Radny J. Barkała powiedział, że nie wie do czego "pije" radny Pan Kaczorowski, ale w -

chwili wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 7.03.2018 r. obowiązywała uchwała 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. W uchwale z tego dnia było jasno 

napisane, że tylko i wyłącznie wójt gminy wnosi wnioski do rady o wyznaczenie okręgów 

wyborczych. W ustępie 2 Państwowa Komisja Wyborcza zaleca , aby przed wniesieniem 

wniosku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze pod obrady rady gminy wójt 

przedstawił wniosek właściwemu komisarzowi wyborczemu , w trybie konsultacji, opracowany 

projekt. Wyjaśnił, że radni na wspólne posiedzenie Komisji otrzymali 3 propozycje wniosków, 

z czego l i 3 nie spełniał wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej. W ustępie 7 jest zapis 

"przy dokonaniu podziału należy stosować zasadę , że w gminach na terenach wiejskich 

okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy ( sołectwo) ". 
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W zaproponowanym wariancie nr l i nr 3 było podzielone sołectwo. W związku z tym na tamtą 

chwilę (07.03. 2018 r.) wytyczne spełniał wariant nr 2 i taki wariant Komisja Rolnictwa 

i Budżetu zaakceptowała. 

Sołtys sołectwa Mierzeniec W. Czapliński - powiedział, że gminę zamieszkuje kilku tysięcy 

mieszkańców i powinny być konsultacje społeczne. A nie tak, że jest zacietrzewionych kilku 

radnych i dzielą gminę jak chcą. 

Przewodniczący L. Pytel- wyjaśnił, że na podjętą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 

15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego. 

Przedstawiciel M. I. R. i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski- powiedział, 

że jeżeli Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wyraził na piśmie, że Państwowa 

Komisja Wyborcza wyraża stanowisko, że w przypadku gdy obowiązujący podział na okręgi 

wyborcze gminy jest zgodny z przepisami Kodeksu wyborczego, to Rada Gminy nie może 

zmieniać istniejącego podziału. W związku z tym chyba jest jasne, że podział gminy na okręgi 

wyborcze spełnia wymogi, bo obowiązywał dwie kadencje i nikt go nie zakwestionował. Uznał, 

że sprawa jest oczywista, okręgi wyborcze powinny zostać jak są. 

Radna Marianna Filipowicz - zabierając głos powiedziała, że w związku ze stanowiskiem 

Komisarza Wyborczego wydaje się jej, że jedynym słusznym posunięciem ze strony radnych 

będzie odrzucenie uchwały, która wynikła ze wspólnego posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący L. Pytel z uwagi na to, że Pani Wójt odczytała opinię, która przyszła 

dzisiaj i opinię z dnia 15.03.2018 r., a na posiedzeniach Komisji stałych nie były one 

omawiane, poddał pod głosowanie wniosek o przerwanie obrad Sesji w dniu dzisiejszym 

i podjęcie uchwał dotyczących punktu 9 i 10 porządku obrad za tydzień na Sesji. Pozostałe 

punkty porządku obrad zostaną dokończone dzisiaj. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", przy 
" 

4 głosach "przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących" pozytywnie rozpatrzyła wniosek
"

Przewodniczącego L. Pytla o przerwanie obrad Sesji w dniu dzisiejszym i podjęcie uchwał 

dotyczących punktu 9 i 10 porządku obrad za tydzień na Sesji w dniu 26.03.2018 r. Pozostałe 

punkty porządku obrad będą zrealizowanie w dniu dzisiejszym. 

Przedstawiciel M. I. R. i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski zwracając 

się do Pana mecenasa powiedział, że jeżeli przerywa się Sesję to się ją przerywa w danym 

punkcie, a pozostałe punkty porządku obrad realizuje się po przerwaniu Sesji. Jego zdaniem, 

trochę jest niezgodnie z prawem. 
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Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska przypomniała, że Program opieki na zwierzętami bezdomnymi 

i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gzy jest uchwalany co rok. Program 

zawiera stosowne ustalenia tj. wybrane schroniskiem dla zwierząt, firmą wyłapującą 

bezdomne zwierzęta i firmą weterynaryjną. Na realizację zadań wynikających z Programu 

przeznacza się kwotę w wysokości 10.000 zł. 

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

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku. 

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

Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. -

-Przewodniczący L. Pytel poinformował, że przystępuje do odczytania projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku. 

Przedstawiciel M. I. R. i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski -

poinformował, że dalsze uchwały są nieważDe. 


Radca Prawny B. Sokalski powiedział, że jeżeli Pan C. Wojciechowski twierdzi, że dalsze 
-

uchwały są nie ważne, to niech je zaskarży. 


Sołtys wsi Mierzeniec W. Czapliński powiedział, że porządek obrad był przyjęty na
-

początku Sesji. 


Radca Prawny B. Sokalski wyjaśnił, że nie zmieniono porządku obrad, tylko kolejność 
-

punktów. Statut Gminy przewiduje, że na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego Rada 

może postanowić o przerwaniu Sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie. 

Wniosek był przegłosowany o przerwanie Sesji po realizacji 8 punktu porządku obrad 

i kontynuowaniu jej po punktach 9 i 10. A jeśli ktoś chce to zaskarżyć to może. 

W tym momencie Sesję opuścili radni: Marianna Filipowicz, Jacek Grochowski, Zdzisław 

Kaczorowski i Joanna Świderska pomniejszajqc ilość członków Rady biorqcych udział 

w posiedzeniu do 10 osób. 
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Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy 

w 2018 roku. 
" 

Rada Gminy w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu 10 głosami "za przy 
" 

podjęła Uchwałę 

Nr XXXIII/l 66120 18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku - która stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Maria Kurpiecka powiedziała, że GKRP A w Gzach działa w oparciu przepisy zawarte 

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja realizuje 

zadania, które wynikają z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 . Komisja została powołana Zarządzeniem Wójta 

Gminy Gzy. W jej skład wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Aktualna liczba członków - 7 osób. Na realizację programu 

przeznaczane są środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Plan finansowy na 2017 r. wynosił 49.767 zł , wykonanie 46.546,16 zł. 

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących" 

-

W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci 

i młodzieży oraz osób dorosłych organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl 

życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujące społeczność lokalną. 

Dofinansowywano projekty, konkursy, warsztaty profilaktyczne, pikniki rodzinne, gminne 

turnieje, zakup ulotek plakatów . Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii miał na celu hamowanie procesu degradacji 

osób uzależnionych od alkoholu i innych używek i jest kontynuacją zadań realizowanych 

w poprzednich latach, promujących zdrowy styl życia. 

Pytań nie było. 

Rada Gminy w obecności 10 radnych uczestniczących w posiedzeniu przyjęła przez aklamację 

sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2017 rok Rada Gminy przyjęte przez aklamację. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2017 rok - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 13. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty w 2017 r. 


wynosiło 2.752,92 zł, nauczyciela kontraktowego- 3.055,74 zł, nauczyciela mianowanego -

3.964,20 zł, nauczyciela dyplomowanego 5.065,37 zł. Jedyną grupą nauczycieli, którzy nie 


osiągnęli średnich wynagrodzeń jakie powinni otrzymać zgodnie z ustawą Karta nauczyciela 


byli nauczyciele dyplomowani. Za rok 2017 w gminie Gzy kwota wypłaconych dodatków dla 


tych nauczycieli wynosi 73.610,03 zł. 


Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 


awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy - stanowi załącznik m 13 


do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 14. 


Wójt B. Polańska - przedstawiła informację z wykonania uchwał Rady Gminy Gzy podjętych 


w 2017 r. Powiedziała, że ogółem Rada Gminy podjęła 54 uchwały z tego 34 uchwały zostały 


zrealizowane, 22 uchwały jest w trakcie realizacji, a l uchwała została unieważniona. 


Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2017 roku -

stanowi załącznik m 14 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 15. 


Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński udzielił odpowiedzi na interpelacje radnych. 
-

• W sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków powiedział, że wniosek 

o dofinansowanie budowy oczyszczalni został złożony w 2016 r. i do dnia dzisiejszego Gmina 

nie otrzymała odpowiedzi, czy Gmina otrzyma dofinansowanie. Na stronie internetowej 

ogłoszono wnioski, które uzyskały większą ilość punktów i gminy te podpisały umowę na 

dofinansowanie tego typu inwestycji. Po telefonicznym skontaktowaniu się z Urzędem 

Marszałkowskim powiedziano mu , że w ciągu roku Gmina otrzyma odpowiedź. Do dnia 

dzisiejszego Gmina odpowiedzi oficjalnej nie otrzymała. Jak na gminę Gzy jest to duża 

inwestycja, sięgająca 2.500.000 zł. 

• Złożenie wniosku wymagało sporządzenia dokumentów typu Strategia Rozwoju Gminy Gzy 

13.530 zł, która może być wykorzystana do składania innych wniosków i analiza 

wykonalności 8.610 zł. Na tę chwile Urząd Marszałkowski nie przewiduje dofinansowania 

tego typu inwestycji, w perspektywie do 2020 r. 
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Od mieszkańców gminy otrzymano dofinansowanie w kwocie 28.500 zł. Każdy na projekt 

wpłacał 250 zł, projekty można odebrać, ważne są jeszcze 2 lata; 

• Na dzień dzisiejszy Gmina otrzymała pozwolenie na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody 

w Gzach. Dokumentacja jest kompletna. Szacunkowy koszt inwestycji według kosztorysu 

wynosi 440.000 zł. Gmina może występować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska o pożyczkę, która może być częściowo umarzalna pod warunkiem, że częściowo 

środki będą przeznaczone roboty związane z ochroną środowiska. np. termomodernizacja 

kotłowni lub termomodernizacja budynku użyteczności publicznej. 

• Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na bezpłatną dostawę destruktu 

w ilości 1.000 ton. Destrukt trafia na drogę tam gdzie ludzie płaczą, krzyczą, że nie mogą 

przejechać. Wspólnie w porozumieniu z Panią Wójt stara się dostarczyć destrukt na drogę lub 

gromadkę, żeby później można było go rozwieźć. Na obecną chwilę dostarczono 820 t 

destruktu. Destrukt dostarczono do miejscowości: Nowe Skaszewo, Żebry-Falbogi, 

Przewodowo-Parcele, Przewodowo Poduchowne, Przewodowo-Majorat, Nowe Borza. 

Ad. pkt 16. 


Radny J. Barkała zapytał, co ma odpowiedzieć gdy mieszkańcy pytają, co 


z oczyszczalniami? 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że oficjalnej odpowiedzi z Urzędu
-

Marszałkowskiego nie ma. Z logicznego punktu widzenia wynika, że przydomowych 


oczyszczalni ścieków nie będzie, Gmina nie otrzyma dofinansowania. 


Radny P. Kownacki uznał, że mieszkańcy gminy wpłacali po 250 zł na projekty, a projekty 


pójdą do kosza. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński wyjaśnił, że ważność projektów kończy się w 2018 r.,
-

a później można je skorygować, co wiąże się z poniesieniem kosztów. 

Wójt B. Polańska dopowiedziała, że po ogłoszeniu listy Urząd Marszałkowski w ciągu 

6 miesięcy powinien udzielić odpowiedzi gminom, które złożyły stosownie wnioski. Urząd 

Marszałkowski tego nie zrobił, a jeszcze przedłużył udzielenie odpowiedzi o kolejne 6 

miesięcy tj. do końca czerwca. Wiąże się to z bardzo dużą ilości przetargów ogłoszonych przez 

gminy w ubiegłym i obecnym roku, które były w różnych cenach. A z przetargami, które 

zostają ogłoszone w tym roku jest problem, ponieważ gminy przetargi ogłaszają kilkakrotnie 

i nie ma wykonawcy. Dlatego w Urzędzie Marszałkowskim wszystko się przeciąga. 
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Urząd Marszałkowski nie odpowiada , ponieważ czeka do wyjaśnienia i jest problem. 

Wyjaśniła, że gmina już powinna otrzymać odpowiedź. Ale w tej chwili sytuacja jest taka, że 

bardzo dużo przetargów jeszcze się nie odbyło i na przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale 

głównie na duże zadania oczyszczalni. 

Sołtys Sołectwa Stare Grochy Tomasz Długołęcki zapytał, czy w Gminie funkcjonuje 

program dofinansowywania wymiany piecy c.o. oraz czego dotyczy zmiana okręgów 

wyborczych i jaki ma cel? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że takie ogłoszenie jest na stronie 

internetowej urzędu gminy. A jeśli ktoś jest zainteresowany, zaprasza do siebie. Program 

obejmuje dofinansowanie zakupu pieca do mieszkania, ale jest to uzależnione od pozyskania 

środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na zakup pieca można uzyskać 

70% dofinansowania z tym, że mieszkaniec będzie musiał sam go zainstalować w okresie od 

października do końca listopada. W niosek można złożyć na dofinansowane pieca na pelet, olej 

lub gaz. Na chwilę obecną ma złożonych 5 wniosków. Dodał, że mieszkańcy też składają 

wnioski bez wiedzy Gminy. 

Ad. pkt 17. 

Przewodniczący L. Pytel przypomniał , że z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku -

formalnego o przesunięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy na dzień 26 marca 2018 r. godz. 

13.30 w celu podjęcia dwóch uchwał: "Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym " i "Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody 

głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, " 

przed sesją o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji. A obecnie zarządza 

przerwę w obradach Sesji do dnia i godziny jak wyżej. 

Sołtys Sołectwa Stare Grochy T. Długołęcki i Sołtys Sołectwa Ostaszewo-Włuski Iwona 


Niesluchowska - domagali się od Pana Przewodniczącego udzielenia odpowiedzi na wcześniej 


zadane pytanie, czego dotyczy zmiana okręgów wyborczych i jaki ma cel? 


Przewodniczący L. Pytel wyjaśnił, że na obecnej Sesji Pani Wójt przedstawiła informacje, 
-

które do radnych dotarły po wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. W związku z tym, 

żeby była pełna świadomość demokracji, radni chcą rozmawiać o tych sprawach jak wypada, 

żeby wspólnie dojść do konsensusu. Uznał, że był to cel podstawowy. 
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Wójt B. Polańska uważała, że w związku z uchwaleniem ustawy odnośnie podziału gmin -

(miast) na okręgi wyborcze , na szczeblu Komisarzy Wyborczych było wiele nieporozumień. 

Pani Wójt wyjaśniła skąd się to wzięło. Komisarz Wyborczy w Ciechanowie przysłał pismo 

z dnia 1.02.2018 r. informujące ,że do dnia 31.03.2018 r. należy podjąć uchwałę o podziale 

gmin na okręgi wyborcze, a do 30.04.2018 r. uchwałę o podziale gmin na stałe obwody 

głosowania oraz o zasadach jakie obowiązują przy podziale. W piśmie tym nic nie mówi się 

o możliwości pozostawienia w gminie starych okręgów wyborczych. Według niej 

najprawdopodobniej było dużo niejasnych sytuacji i dopiero 12 marca 2018 r. w kwestii 

podziału gmin na okręgi wyborcze wypowiedział się Przewodniczący Państwowej Komisji 

Wyborczej kierując pismo do wszystkich komisarzy wyborczych. W przypadku naszej gminy 

jest to termin po odbyciu się wspólnego posiedzenia Komisji stałych. Stąd całe zamieszanie. 

Przewodniczący L. Pytel- zarządził przerwę w obradach Sesji do dnia 26.03.2018 r. 

Dnia 26 marca 2018 r. o godz. 13.30 Przewodniczący L. Pytel- wznowił obrady XXXIII 

Sesji Rady Gminy Gzy. 

Przywitał radnych i zaproszonych gości zaproszonych i oświadczył , że zgodnie z listą 

obecności stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi właściwe quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

l .  Sobieraj Tomasz 

Przewodniczący L. Pytel- wyjaśnił, że do realizacji pozostał pkt 9 i 10 porządku obrad Sesji 

z dnia 19.03.2018 r. tj. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Ad. pkt 9. 

Wyjaśnił, że Sesja została przerwana z uwagi na to, że do radnych późno dotarły informacje 

odnośnie wydanych opinii przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie. Oznajmił, że 

o godzinie 11.00 pracę rozpoczęły Komisje stałe Rady Gminy, które zapoznały się szczegółowo 

z opiniami i wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej oraz z pismem Komisarza 

Wyborczego z dnia 19.03.2018 r. 

I 



Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały 

w sprawie podziału gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26.03.2018 r. - stanowi 

załącznik nr 16 do niniej szego protokołu. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkala - również 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 26.03.2018 r. - stanowi załącznik nr 17 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 10 głosami "za", przy 

O głosów przeciwnych" oraz 4 głosach wstrzymujących" podjęła Uchwałę 
" "

Nr XXXIII/167/20 18 w sprawie podziału gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym która stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 


Wójt B. Polańska poinformowała, że gmina została podzielona na 3 obwody głosowania. 
-

Następnie wymieniła siedziby obwodów głosowania i miejscowości należące do 

poszczególnych obwodów głosowania. 

Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia 

ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Barkala - również 


przedstawił pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 
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Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie podziału gminy Gzy na stałe -

obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za"
, przy 

o głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących " podjęła Uchwałę 

Nr XXXIII1168/2018 w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - która stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie sesję opuścili radni Jacek Barkala i Stefan Franczak pomniejszajqc ilość 

członków Rady biorqcych udział w posiedzeniu do 12 osób. 

Przewodniczący L. Pytel - z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył wszystkim 

obecnym życzenia. Życzył dużo słońca, radości , pomyślności, smacznego jajka, ciepłej wody 

w lany poniedziałek, miłego spędzenia dni świątecznych w gronie rodzinnym, wśród 

znajomych i sąsiadów. 

Wójt B. Polańska - z uwagi na ostatni tydzh:!ń przedświąteczny ze swojej strony 

i pracowników urzędu gminy również złożyła życzenia życząc zdrowia, pomyślności, 

radosnych Świąt spędzonych w gronie rodziny i zapomnienia od obowiązków, wszystkiego 

dobrego. 

Ad. pkt 18. 


Wobec wyczerpana się porządku Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.37 zamknął XXXIII 


Sesję Rady Gminy Gzy. 


Protokołowała: 

Zofia 
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