
RADA GMINY GZY

Protokół Nr IX/2019 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 17 października 2019 r.

Gzy październik 2019 rok



PROTOKÓŁ Nr IX/2019

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 17 października 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. 15.00 otworzył IX 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 

quorum 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

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

5. 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. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski zgłosił zmianę porządku dzisiejszych obrad poprzez wprowadzenie 

jeszcze jednego punktu podjęcia uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.

Za zgodą wnioskodawcy Wójta Pana C. Wojciechowskiego nastąpiło głosowanie zmiany porządku 

obrad.

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 

w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.

6. Zamknięcie sesji.
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Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3.

Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej należy zmienić, ponieważ Gmina ma do wykonania kilka inwestycji:

- zakup samochodu strażackiego;

- droga Sulnikowo-Skaszewo -  Gmina otrzymała dofinansowanie w formie czeku. Przeprowadzany 

jest w tej chwili przetarg, a jaka jego wartość będzie to tyle Gmina otrzyma dofinansowania.

- we wsi Żebry-Wiatraki jest do zrealizowania inwestycja, na którą przeprowadziliśmy przetarg . 

Jednak przetarg wyniósł powyżej kosztorysu. Dodał, że Gmina rezygnuje w tej chwili z tej inwestycji, 

gdyż nie posiada takich środków. Najniższa oferta na 750 m była w kwocie 526 741,00 zł, a najwyższa 

721 631,00 zł. Pierwotnie Gmina otrzymała do tej drogi dofinansowanie od Marszałka Wojewódzkiego 

w kwocie 55 000,00 zł. Wychodzi to około 10%, a Gmina nie posiada pozostałych środków. Z tego 

względu Gmina musi zrezygnować z wykonania inwestycji we wsi Żebry-Wiatraki.

Gmina wystąpiła również o dofinansowanie tej drogi we wsi Żebry-Wiatraki do Funduszu Dróg 

Samorządowych i w tej chwili znajduje się na liście rezerwowej do 75 % dofinansowania. Uważał, że 

należy poczekać, aż lista rezerwowa będzie uruchomiona, a wtedy mniej własnych środków wyda 

Gmina. Dodał, że w tej chwili Gminę nie stać na tą inwestycję.

Wspomniał, że Gmina chce przenieś te środki na drogę w Sulnikowie, które w pewnej części były 

zarezerwowane na drogę w Żebrach-Wiatrakach. Wystąpiły również zmiany w funduszach sołeckich, 

z tego względu były na materiały, a teraz są na inwestycje. Także tych zmian muszą dokonać Państwo 

radni.

Nadmienił, że wszystkie w/w zmiany są pilne i stąd zorganizowana została sesja nadzwyczajna, żeby 

zapewnić środki na realizację tych przedsięwzięć.

O godz. 15.10 na salę obrad przybył radny Witold Czapliński. Aktualna ilość radnych biorących udział 

w posiedzeniu -15.

Skarbnik Gminy Gzy Ewa Karpowicz -  powiedziała, że w załączniku Wieloletnia Prognoza 

Finansowa wprowadzono plan dochodów po zmianach tj. 18 046 273,46 zł ( zwiększenie o kwotę 

859 717,32 zł) i plan wydatków po zmianach tj. 17 262 849,88 zł ( zwiększenie o kwotę 656 123,79 zł) 

dotyczące roku 2019.

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Gzy 

oraz projektu uchwały Rady Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały budżetowej.
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Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa 

z przeznaczeniem na :

- przyznanie Kart Dużej Rodziny o kwotę 150,00 zł;

- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu 

i Senatu Rzeczypospolitej o kwotę 23 902,00 zł;

- realizację świadczenia Dobry Start o kwotę 56 080,00 zł;

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 2 589,00 zł;

- realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 221 000,00 zł;

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz zasiłek dla opiekuna za podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

o kwotę 3 880,00 zł;

- zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 

331 430,79 zł.

Zarządzeniami Wójta zmniejszono dochody i wydatki z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z 

przeznaczeniem na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób 

z zaburzeniami o kwotę 1 480,00 zł.

Zarządzeniami Wójta zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 637 551,79 zł. Pozostała kwota 

zwiększeń dochodów tj. 222 165,53 zł oraz wydatków tj. 18 572,00 zł wynika ze zmian budżetu 

przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę 

przychodów. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 783 423,58 zł. Na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji oprócz nadwyżki budżetowej 

przeznaczone zostały przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń roku 2018 w 

łącznej kwocie 79 481,42 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Pogody dokonano następujących zmian:

a) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym przedsięwzięcia pn. 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000,00 litrów do kotłowni położonych na terenie 

Gminy Gzy” zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 7.000,00 zł,

b) wprowadzono do wykazu przedsięwzięć „Zimowe utrzymanie dróg na sezon 2019/2020” -  łączne 

nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 15.000,00 zł, w tym rok 2019 -  10.000,00 zł oraz 

rok 2020-5.000,00 zł,
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c) wprowadzono do wykazu przedsięwzięcia:

- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo- 

Nowe Skaszewo, gmina Gzy” -  łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 969.861,88 

zł, w tym rok 2019 -  242.465,88 zł, rok 2020 -  727.396,00 zł. Zadanie zostało zakwalifikowane do 

dofinasowania z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 727.396,00 zł, co stanowi 75% 

łącznych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia,

- pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki, gmina Gzy” - łączne nakłady na realizację 

tego przedsięwzięcia wynoszą 460.500,00 zł, w tym rok 2019 -  6.500,00 zł, rok 2020 -  454.000,00 zł. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

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

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr IX/55/2019 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy została podjęta bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

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

Ad. pkt 4.

Skarbnik E. Karpowicz -  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2019, które zawiera projekt uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

Radny Andrzej Pychewicz -  powiedział, że w rozdziale 70005 -  gospodarka gruntami 

i nieruchomościami, m.in. znajdują się wydatki związane z utrzymaniem budynku po Publicznym 

Gimnazjum w Gzach. Zapytał z jakimi pracami wiążą się zwiększone koszty?

Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że wiąże się z zakupem oleju opałowego. Jest to 

zwiększenie o kwotę 18 553,19 zł, które pomoże rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Dodała, że 

w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększone wydatki w kwocie 7 000,00 zł na 

przedsięwzięcie na zakup oleju opałowego 85 000 litrów do trzech kotłowni w :

- świetlicy wiejskiej;

- w budynku po PG w Gzach;

- w budynku szkoły PSP w Skaszewie Włościańskim .

Oznajmiła, że to jest zmiana w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
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Natomiast w budżecie zostało zwiększone o kwotę 18 553,19 zł - to wydatki, które dotyczą zakupu 

oleju opalowego do budynku po PG w Gzach oraz o kwotę 5 000,00 zł zwiększenia wydatków na zakup 

oleju opalowego do świetlicy wiejskiej w Gzach.

Radny Wiesław Świątkowski -  zapytał co się wydarzyło, że wieś Szyszki zrezygnowała z zbudowania 

ogrodzenia przy Straży OSP? Dodał, że słyszał różne plotki na ten temat i prosił o wyjaśnienie.

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że sytuacja wyglądała tak, że Straż OSP w Szyszkach jest 

stowarzyszeniem i jest właścicielem działki, na której znajduje się świetlica wiejska i garaże OSP. 

Dodał, że środki, które ma sołectwo Szyszki do dyspozycji to środki budżetowe, które muszą 

wydatkowane być na inwestycje, które są własnością Gminy np. na działki, obiekty. Oznajmił, że 

w tym przypadku Gmina nie jest właścicielem i trzeba by było podpisać porozumienie. Jednakże Straż 

OSP odmówiła podpisania porozumienia i po zabezpieczeniu tych środków budżetowych nie została 

wykonana budowa ogrodzenia. Oświadczenie, które nie podpisała Straż OSP informowało, że po 

okresie, w którym jest użyczenie dla Urzędu Gminy należało by zwrócić pieniądze za ogrodzenie bądź 

zwrócenie ogrodzenia, czyli rozbiórkę jak również inne rozwiązanie jak przedłużenie dla Urzędu 

Gminy użyczenia w celu korzystania dla wszystkich mieszkańców sołectwa Szyszki. Podsumował, że 

środki na ten cel zostały w budżecie Gminy, a wieś Szyszki postanowiła przeznaczyć fundusz sołecki 

na remont dróg tłuczniem. Dodał, że zapytanie ofertowe już się odbyło i Gmina czeka, aby przenieść 

środki, podpisać umowę i w najbliższych dniach będzie nawiezienie tłuczniem dróg na terenie sołectwa 

Szyszki.

Radny Piotr Kownacki -  zapytał, co będzie z jego podaniem w sprawie wyrównania ziemi?

Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że podania jako takiego nie było, a była to ustna prośba odnośnie 

wyrównania. Dodał, że aby wykonać te największe inwestycję, należy dokonać różnych przeniesień na 

kolejny rok. Gmina musi zabezpieczyć środki na samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Do zakupu 

samochodu strażackiego brakowało 30 390,00 zł, bo nie zmieścił się w kwocie 800 000,00 zł i kosztuje 

obecnie 830 390,00 zł. Gmina również musi mieć środki na zarejestrowanie samochodu strażackiego, 

a także wykupienie ubezpieczenia, które jest w granicach 7 000,00 lub 8 000,00 zł. Oznajmił, że w tej 

chwili Gmina nie ma możliwości zabezpieczyć środki na inne doraźne remonty. Nie ma możliwości 

zaciągnięcia jednej złotówki kredytu, a budżet przez prefinansowanie jest zablokowany i Gmina musi 

się rządzić tym co mamy.

Dyskusja zakończona.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
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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 IX/56/2019 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 została podjęta bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że do Urzędu Gminy Gzy wpłynęło pismo i po 

wstępnym rozpoznaniu ma charakter skargi. Zostały podjęte działania w celu ustalenia adresata pisma 

i nie udało się. Oznajmił, że skarga zyskała statut anonimu. W związku z tym powiedział, że na 

podstawie zasięgniętej opinii, która zostanie odczytana wnioskował o podjęcie uchwały w sprawie 

pozostawienia skargi bez rozpoznania.

Opinia prawna z Kancelarii Radcy Prawnego Jacka Nieściora w Pułtusku -  stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu.

Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że te pismo zostało wysłane do Starostwa w Pułtusku. 

Następnie Starosta przesłał skargę do Gminy „ do rozpatrzenia przekazuję skargę z dnia 4 września 

2019r. z datą wpływu do Starostwa 5 września 2019r. złożonego przez Jana Kowalskiego” . Adresatem 

pisma jest Jan Kowalski z adresem Gzy 9 ,0 6 -1 2 6  Gzy. Pod tym adresem znajduje się Urząd Gminy 

Gzy. Zostało sprawdzone czy taka osoba znajduje się pod takim adresem i okazało się, że nie ma . 

W Gminie jest jeden Jan Kowalski, który na dzień dzisiejszy ma 2 lata. Oznajmił, że wszystkie 

czynności, by odnaleźć adresata pisma zostały poczynione. Skarga nie jest napisana formalnie, gdyż 

jest brak podpisu oraz prawdziwego adresu zamieszkania. Wobec tego nie rozpatruje się pisma 

merytorycznie.

Radny W. Świątkowski -  zapytał czy jeżeli np. bezdomny nie posiada adresu zamieszkania to czy ma 

prawo złożyć skargę ?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że jeżeli pismo jest podpisane i zawiera adres do 

korespondencji to tak.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  dodał, że pismo formalnie nie ma twórcy.

Rady A. Pychewicz -  zapytał czy radni mogą zapoznać się z treścią skargi?

Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że opinia Radcy Prawnego z Pułtuska mówi, że jeżeli nie będą 

usunięte braki formalne to skarga merytorycznie nie jest rozpatrywana. Dodał, że jako osoba, która 

będzie tą skargę rozpowszechniała dalej, to bierze na siebie sformułowania, które są w tej skardze 

zawarte.



- 7-

Rady A. Pychewicz -  dodał, że oni radni wiedzą, że jest pismo, ale jak mają głosować gdy nie wiedzą 

co zawiera ?

Radca Prawny Renata Karwowska-Renaud -  powiedziała, że Państwo radni mają uprawienia do 

zapoznania się ze skargą w formie indywidualnej, ponieważ sesja jest nagrywana i ewentualne dane 

nie mogą być ujawnione. Dodała, że nie spełnia warunków formalnych i zgodnie z rozporządzeniem 

wykonalnym postępowania administracyjnego pozostaje bez rozpatrzenia.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że podsumowując Państwo radni mają możliwość 

zapoznać się z treścią tego pisma indywidualnie. Natomiast z przyczyn formalnych nie może być 

rozpatrzona ze względu czy Państwo radni zapoznają się z nią czy nie.

Zastępca Wójta Gminy Gzy Cezary Parzychowski -  dodał, że nikt nie odbiera możliwości 

zapoznania się z tą skargą, natomiast pismo zawiera takie sformułowania, że mogą być pomówienia. 

Uważał, że gdy Państwo radni będą cytować skargę to ktoś wobec Państwa radnych może postawić 

zarzuty. Dodał, że tak jak Radca Prawny Pani R. Karwowska -Renaud powiedziała, że najpierw 

rozpatruje się pismo formalnie. W takim przypadku uważał, że uchwała być przyjęta, gdyż ta skarga 

pozostaje bez rozpatrzenia. W związku z tym może pokazać Państwu radnym elementy, przez które 

skarga nie może być rozpatrywana formalnie i stąd został przygotowany projekt uchwały. Oznajmił, 

że Przewodniczący Rady Gminy może ogłosić przerwę, podczas której można podejść do pana Wójta, 

gdzie udostępni wgląd do skargi.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie zarządzenie przerwy w obradach.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 5 głosach 

„przeciwnych” oraz 2 głosów „wstrzymujących” podjętej bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady w sprawie zarządzenia 10 minutowej przerwy.

Po przerwie.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  wznowił dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciwnym” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr DC/57/2019 w sprawie 

pozostawienia skargi bez rozpoznania została i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 6.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 16.33 zamknął 

IX sesję Rady Gminy Gzy.

Protokołowała: 
ole*>oslui 
Beata Lewińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Przewodniczący:


