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PROTOKÓŁ Nr XIII/2020 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, 

odbytej w dniu 12 maja 2020 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. 12.23 otworzył XIII 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.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Zdzisław Kaczorowski -  przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne 
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy
i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2020.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „ Planu urządzeniowo-rolnego 

Gminy Gzy”.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

2019 rok.
11. Zamknięcie sesji.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub chciałby wystąpić z wnioskiem 
o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? Dodał, aby mogło się tak stać trzeba uzyskać 
zgodę wnioskodawcy, czyli Wójta Gminy Gzy Pana Cezarego Andrzeja Wojciechowskiego.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła przez aklamację porządek posiedzenia. 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 3.
Skarbnik Gminy Gzy Ewa Karpowicz -  zgodnie z art. 70a ust. Karty nauczyciela w budżecie organu 
prowadzącego szkoły wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli -  na rok 2020 jest to łączna kwota -  20.099,43 zł,
Biorąc pod uwagę planowane roczne środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w poszczególnych 
szkołach zaproponowano następujący podział tych środków na poszczególne szkoły:
PSP w Przewodowie Poduchownym -  10.494,04 zł,
PSP w Skaszewie Włościańskim - 9 605 ,39 zł.
Zaproponowano maksymalną kwotę dofinansowania pobieranego przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty w wysokości 1.300,00 zł. Wskazano do dofinansowania 
następujące specjalności -  logopedia i doradztwo zawodowe oraz inne nieprzewidziane ale wynikające 
w trakcie roku zgodnie z potrzebami jednostki. Zaproponowane formy doskonalenia to studia 
magisterskie, studia podyplomowe kursy kwalifikacyjne doskonalą)ące. Projekt uchwały był 
przekazany do dyrektorów szkół oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego Pismo zostało przekazane w materiałach.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest 
przyznane na rok 2020 oraz opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego, która stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. Następnie poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIII/94/2020 w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które 
dofinansowanie jest przyznane na rok 2020 i została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu .
Ad. pkt 4.
Skarbnik E. Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Radny P. Kownacki -  zapytał, na jakim etapie jest realizacja oczyszczenia elewacji budynku szkoły 
w Skaszewie Włościańskim? Złożył również podanie o przeznaczeniu pieniędzy na wyrównanie 
i nawiezienie ziemi pod teren strażnicy OSP w Ostaszewie. Otrzymał odpowiedź negatywną. 
W projekcie budżetu na 2020 rok w zadaniach inwestycyjnych jest uwzględnione opracowanie 
dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo
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w kwocie 25 936,78 zł, w tym fundusz sołecki. Zapytał, czy można by było uszczuplić z innych 
wydatków, aby można było uporządkować strażnicę w OSP Ostaszewie?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że w sprawie oczyszczenia elewacji budynku szkoły 
w Skaszewie Włościańskim to odbyła się rozmowa na poprzedniej sesji. Będzie brana pod uwagę kiedy 
subwencja oświatowa zostanie zwiększona. W projekcie uchwały przedłożonym Państwu subwencja 
oświatowa nie wzrosła, a spadła o 81.000,00 zł. Uważała, że należy się wstrzymać z tą inwestycją 
do wakacji. Dodała, że Gmina nie jest w stanie przewidzieć skutków finansowych dla budżetu ze 
względu na panującego koronawirusa. W tej chwili jest spadek o 3%, tj. 37% jeśli chodzi o realizowane 
udziały w Gminie. Jeżeli nie zostaną zrealizowane przychody, a może się tak stać to udziały zostaną 
spisane na poszczególne wydatki. Gmina powinna oszczędzać na czym się da. Natomiast w sprawie 
Porzowa to sołectwo z funduszu sołeckiego przeznaczyło na opracowanie dokumentacji projektowo- 
technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo. Uzgodnione było, że to co zostało 
nie wykorzystane z funduszu sołeckiego z tamtego roku to również przejdzie na ten rok. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  12 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIII/95/2020 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 2020 i została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu .
Ad. pkt 5.
Skarbnik E. Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 
Gzy na rok 2020.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
Radny W. Świątkowski -  powiedział, że nie ma żadnych uwag do zmian budżetu. Dodał, że z jego 
informacji wynika, że Wójt Gminy Sońsk zwracał się z prośbą do Pana Wójta o dofinansowanie odcinka 
drogi Koźniewo-Gotardy. Prosił o wyjaśnienie.
Wójt Cezary Andrzej Wojciechowski -  powiedział, że odbyły się wstępne rozmowy z Wójtem Gminy 
Sońsk. Obecnie kwota jest nie ustalona. Ustalono, że gdy Wójt Gminy Sońsk znał będzie koszt realizacji 
tego odcinka drogi to zostanie wówczas przeprowadzona rozmowa.
Radny A. Pychewicz -  powiedział, że w projekcie uchwały budżetowej następuje przesunięcie 
188.668,73 zł na przebudowę drogi gminnej Grochy-Imbrzyki-Mierzeniec. Zapytał skąd te pieniądze 
przeniesiono?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że środki pochodzą z wolnych środków na koniec 2019 roku. 
Radna E. Oleksa -  dodała, że pieniądze na elewację były zaplanowane już we wcześniejszych latach. 
Uważała, że jeżeli z wolnych środków znajdują się pieniądze na drogę Mierzeniec to nie jest 
w porządku, że nie ma kwoty 30.000,00 zł dla dzieci na czyszczenie elewacji.
Wójt C. Wojciechowski - Gmina realizuje inwestycje, na które otrzymuje dofinansowanie z bardzo 
dużym udziałem dofinansowania. Były wykonane wcześniej już dokumentację, z którymi Gmina 
wystąpiła, aby nie zmarnowały się. Dodał, że udało się Gminie uzyskać dofinansowania w 75 %, a 
niektóre nawet 95% kwoty dofinansowania.
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  w celu przypomnienia dodał, że w tamtym roku był składany 
wniosek o dofinansowanie na OSP Ostaszewo do Marszałka Województwa Wojewódzkiego, gdzie
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Gmina nie otrzymała dofinansowania. W tym roku składany był wniosek na OSP Gzy, gdzie również 
Gmina nie otrzymała dofinansowania.
Radny A. Pychewicz -  powiedział, że Pan Wójt mówił, że argumentem do składania lub wydawania 
pieniędzy jest gotowa dokumentacja. Przypomniał, że jest również dokumentacja na budowę hali przy 
szkole w PSP Skaszewie.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, ze należy optymistycznie patrzeć w przyszłość. 
To, że nie został złożony wniosek na budowę sali gimnastycznej w Skaszewie to nie znaczy, że Gmina 
odstąpiła od tego planu. Sytuacja Gminy jest jaka jest, ale miał nadzieje, że obietnice przedwyborcze 
będą nadal aktualne.
Dyskusja na w/w temat zakończona.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 6 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIII/96/2020 w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 i została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu .
Ad. pkt 6.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że jest to uchwała, która wcześniej została podjęta. Regionalna 
Izba Obrachunkowa unieważniła w części uchwałę Nr XII/87/2020 z dnia 21.02.2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Uchwałą Nr 8.152.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 
10 marca 2020 r. tj. § 1 ust. 1, § 3 i § 4.
Radny W. Czapliński -  powiedział, że na wszystkich mieszkańców nałożony jest obowiązek 
segregowania odpadów komunalnych, a w § 3 podane są kwoty 23 zł za odpady segregowane, 46 zł za 
odpady niesegregowane.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, ze odpady odbierane są tylko w sposób selektywny. Jeżeli 
ktoś nie wywiąże się to stawka naliczana jest od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej. 
Radny P. Kownacki -  zapytał jak powinien wyglądać kompostownik przydomowy?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, ze mówi się o kompostownikach przy budynku mieszkalnym. 
Dyskusja na w/w temat zakończona.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał pod 
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIII/97/2020 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu .
Ad. pkt 7.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że również i w tej uchwale Regionalna Izba Obrachunkowa 
unieważniła w części F uchwałę Nr XII/88/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru
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deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałej -  Uchwałą nr 8.153.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 10 marca 2020 roku. Przedstawiony został Państwu projekt uchwały poprawiony. 
Radny W. Świątkowski -  uważał, ze na takie rzeczy zawsze jest czas. Panuje koronawirus, gdzie 
społeczeństwo cierpi z tego powodu. Dodał, że ceny mleka spadają. Zaproponował, aby Pan Wójt 
wystąpił do odpowiednich organów, znalazł środki na zwroty za opłaty, aby ulżyć mieszkańcom 
w opłatach za odpady komunalne. Wspomniał o praktycznym rozwiązaniu dotyczącym doręczania 
deklaracji mieszkańcom, bo sołtysi raczej nie chcą. Uznał, że powinno wysyłać się je za pomocą poczty. 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że ustawa mówi wyraźnie, że Gmina nie może zarabiać ani 
dokładać względem opłat za odpady komunalnych. Nie słyszał również, że ktokolwiek uzyskał 
dofinansowanie na opłaty za odpady komunalne. Dodał, że pozostaje nam tylko walczyć o to, żeby za 
te odpady płacić coraz mniej. Natomiast każdy produkuje odpady komunalne, gdzie każdy musi 
uiszczać opłaty.
Radny A. Pychewicz -  zapytał jaki jest plan dostarczania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ?
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że deklaracje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej. Deklaracja zwiera zmianę dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego, gdzie 
będzie możliwość zaznaczyć, a dla mieszkańców posiadających kompostowniki opłata niższa. Dodał, 
ze jeżeli ktoś uda się do Urzędu to również otrzyma formularz deklaracji, a także będzie możliwość 
przesłania drogą mailową jak zajdzie tak potrzeba. Oznajmił, że nie będą przekazywane deklaracje 
sołtysom. Powiedział, że Gmina stara się, aby opłaty za odpady komunalne były coraz niższe. 
Kontrolowany jest wykonawca, który odbiera odpady komunalne, gdzie pod naszym nadzorem ważone 
są zebrane odpady. Dodał, że efekty są znaczące.
Radny P. Kownacki -  poparł Pana radnego w kwestii, aby Gmina mogłaby spróbować wystąpić do 
odpowiednich organów w sprawie pozyskania środków na opłaty za odpady komunalne, aby dla 
mieszkańców -  rolników było lżej.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że Gminy mają możliwość podjęcia uchwały, ale w sprawie 
odroczenia płatności. W tygodniku zamieszczona była informacja jak Gminy mogą pomóc 
przedsiębiorcom. Obecnie wpływają indywidualne umorzenia w części podatku.
Dyskusja na w/w temat zakończona.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu 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 -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIII/98/2020 w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej i została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu .
Ad. pkt 8.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że jest to kolejny dokument planistyczny, do którego była 
już podejmowana uchwała -  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Obecnie dotacje zostały spowolnione ze względu na panującego koronawirusa. Gmina będzie



- 6-

przyjmować wnioski formalne do studium -  chcemy dać równe szanse dla wszystkich. Będą 
to konsultacje społeczne. Natomiast dokumentem planistycznym jest również plan urządzeniowo -  
rolny Gminy Gzy. Polegał on będzie na zdiagnozowaniu jak rozwija się rolnictwo na terenie gminy, 
jaki jest stan wraz z problematyką w rolnictwie, ochroną środowiska naturalnego, turystyką i rekreacją.

do Marszałka Województwa Mazowieckiego., gdzie Gmina otrzymała pozytywną odpowiedź. 
Wykonawcą tego planu będzie Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce 
( MBGiUR). Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „ Planu urządzeniowo-rolnego 
Gminy Gzy” jest uchwała intencyjną, która daje możliwość do zlecenia opracowania.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia 
do opracowania,. Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Gzy” i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XIII/99/2020 w sprawie 
przystąpienia do opracowania „ Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Gzy” i została podjęta 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 14 
do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu .
Ad. pkt 9.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Hubert Szajczyk -  przedstawił sprawozdanie 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok, która stanowi załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu.

Maria Kurpiecka -  przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2019 rok, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 14.00 zamknął 
XIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gzy.

Protokołowała: Przewodniczący:
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Dodał, że na to również Gmina będzie pozyskiwać pieniądze z zewnątrz. Został złożony wniosek

Ad. pkt 10.

Ad. pkt 11.

Beata Lewińska 
referent ds. obsługi 
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