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P R O T O K Ó Ł  Nr VI/2019
z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 23 maja 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. 15.35 otworzył VI 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 13 radnych, co stanowi właściwe ąuorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni:

1. Turek Robert

2. Świątkowski Wiesław 

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2018 rok.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminie Gzy za 2018 rok.

5. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy 2018 rok.

6. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2018 rok.

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gzy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych stanowiących 

własność Gminy Gzy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmian obszarów 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

16. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Gzy .

17. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2018 roku.

18. Przyjęcie protokołu z V sesji.

19. Sprawy bieżące gminy.

20. Wolne wnioski i oświadczenia.

21. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pan Wójt chciałby wystąpić 

z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?

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

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3.

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dar-Med” Dariusz Mikuś -  przedstawił 

informację dotyczącą funkcjonowania ośrodków zdrowia na terenie gminy Gzy w roku 2018. 

Poinformował, że przeciętny stan zatrudnienia personelu medycznego wynosi 9 osób w tym 5 lekarzy, 

3 pielęgniarki i 1 położna. Ośrodki zdrowia funkcjonują od poniedziałku do piątku w godz. od.8.00 do 

15.30, a Ośrodek Zdrowia w Przewodowie w poniedziałki jest czynny do godz. 18.00. Oprócz 

pacjentów NZOZ „Dar-Med” prowadzi opiekę nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej 

w Ołdakach i młodzieżą szkolną. Aktualnie do lekarza, pielęgniarki i położnej z terenu gminy Gzy 

złożonych jest 5167 deklaracji tj. do lekarza 2033, pielęgniarki 2021 i położnej 1113. W roku 2017 

ośrodki zdrowia udzieliły łącznie 11054 świadczeń medycznych, a w 2018 było ich wykonanych 11607. 

Średnia ilość udzielonych świadczeń medycznych pacjentom w 2018 r. wynosiła 45.

W tym momencie na salę obrad przybył radny Wiesław Świątkowski. Aktualna ilość radnych biorących 

udział w posiedzeniu -14.

Radny Piotr Kownacki -  zapytał, czy prawda jest, że Pan doktor likwiduje Ośrodek Zdrowia 

w Szyszkach, ponieważ chodzą takie pogłoski?

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dar-Med” Dariusz Mikuś -

odpowiedział, że nie ma zamiaru likwidacji ośrodka Zdrowia, chociaż utrzymanie dwóch ośrodków 

zdrowia w jednej gminie jest rzadkością.

Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2018 rok -  stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu.



Ad. pkt 4.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poinformował, że Państwo radni zapoznali się ze sprawozdaniem 

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2018 r. Następnie otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminie Gzy za 2018 rok -  stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że Państwo radni otrzymali informację Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

powiatu za 2018 r., z którą się zapoznali i otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy 2018 rok- stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6.

Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach Andrzej Jusióski -  stwierdził, 

że stan straży w gminie jest na przyzwoitym poziomie i rozwija się. Straż pozyskuje nowy sprzęt, a w 

2018 r. została oddana do użytku nowa świetlica wiejska w miejscowości Szyszki Włościańskie. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że grupa jest w czołówce w pozyskaniu środków zewnętrznych. Teraz 

straż czeka na nowy samochód dla jednostki w Gzach. Na 6 jednostek OSP 2 jednostki nie posiadają 

samochodów. W jednostkach, w których są samochody , nie są one w najlepszym stanie.

Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że jest już potwierdzenie z Ministerstwa Ochrony Środowiska na 

kwotę 380.000 zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 230.000 zł. Teraz 

Gmina czeka na potwierdzenie 100.000 zł.

Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach Andrzej Jusiński -  stwierdził, 

że oprócz działań ratowniczych i gaśniczych straż współpracuje z zakładami pracy, Domem Pomocy 

Społecznej w Ołdakach i szkołami. Jednocześnie nadmienił, że niebawem straż wystąpi o podwyżkę 

stawki za udział w działaniach ratowniczych.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

Radny Piotr Kownacki -  stwierdził, że przedstawiona informacja przez Prezesa Zarządu Gminnego 

OSP jest prawdziwa, a wszystko co osiągnięto, trzeba zawdzięczać Panu Prezesowi, gdyż jest to 

człowiek troskliwy. Natomiast jeśli chodzi o ekwiwalent strażacki za udział w akcjach to kwota 8 zł 

jest krzywdząca.
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Radny Wiesław Świątkowski -  powiedział, że straż jest niezbędna w życiu społeczeństwa. Następnie 

zapytał, czy strażacy wyjeżdżający na akcje są ubezpieczeni?

Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach A. Jusiński -  odpowiedział, że 

strażacy ochotnicy są tak samo ubezpieczeni , jak strażacy państwowej straży pożarnej, na bardzo 

dobrych warunkach. Jest to ubezpieczenia grupowe.

Radny Paweł Zaremba -  powiedział, że skoro wszyscy się narażają, a koszty utrzymania w tym stroju 

każdego strażaka są duże, to czy nie lepiej byłaby mniejsza ilość strażaków przeszkolonych i bardziej 

wyposażonych , a niżeli rozproszenie i problem, że brakuje sprzętu?

Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach A. Jusiński -  odpowiedział, że 

przez długie lata strażak do akcji jeździł w swoim ubraniu, teraz są wymogi, w tym unijne, a to kosztuje. 

^  Z 6 straży, 3 straże są wyjazdowe, a to pozwala społeczeństwu spokojnie spać. Ze statystyk straży 

pożarnej z gminy Gzy, mogą brać przykład inne gminy, ponieważ gmina jest uznawana za jedną 

z bezpiecznych. W związku z tym, nic by nie zmieniał. Podkreślił, że bardzo dużo środków 

zdobywanych z zewnątrz i prawie wszystko kupowane przy udziale środków z dotacji. Natomiast środki 

z budżetu wystarczają jedynie na drobne remonty i ubezpieczenie.

Radny Paweł Zaremba -  powiedział, że czasy się zmieniły. Kiedyś było bardzo dużo straży, ponieważ 

nie było samochodów. Obecnie jest XXI wiek i może należałoby iść w kierunku, żeby zmienić charakter 

jednostek, że nie wszystkie będą używane do akcji gaśniczych, a raczej do zabezpieczeń.

Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach A. Jusiński -  powiedział, że tak 

jest już od dawna. Dlatego powstał krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w którym jest OSP Gzy. OSP 

Przewodowo i inne straże biorą udział w działaniach pomocniczych. Według niego ograniczenie straży, 

^  to jak ograniczenie telefonów w akcji odśnieżania. Uznał, że sprzęt jaki znajduje się w jednostkach 

jest sprzętem przyzwoitym i trzeba o niego dbać. Jego zdaniem, społeczeństwo się starzeje, a w tym 

strażacy i trzeba się martwić o to , żeby było komu zastąpić takich strażaków.

Radny Paweł Zaremba- przyznał, że kiedyś gdy były zawody grupa młodych i starszych strażaków 

była reprezentowana licznie, teraz jest z tym problem.

Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach A. Jusiński -  zaznaczył, że straż 

cały czas myśli jak pozyskać młodzież, iż wszystko wyparły komputery. W tym celu organizują 

spotkania z młodzieżą oraz zawody pożarnicze. Ale na to wszystko są potrzebne środki finansowe. 

Radny P. Zaremba -  postawił wniosek, że trzeba zastanowić się nad gruntowną zmianą w straży 

chociaż w jakiejś części i wspólnie znaleźć kompromis.

Wójt C. Wojciechowski -  odnośnie stawki 8 zł jako ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach, 

powiedział, że na dzień dzisiejszy jest to kwota nie 8 zł a 15 zł.



Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach A. Jusiński -  dopowiedział, że 

w tej chwili aktualna stawka wynosi około 30 zł.

Radny P. Kownacki -  zaznaczył, że straż to nie tylko jednostki bojowe ale i kultura np. bierze udział 

w dożynkach i w innych uroczystościach gminnych.

Radny P. Zaremba -  przyznał rację radnemu Panu P. Kownackiemu. Następnie powiedział, że w 

odnowę świetlic zainwestowano naprawdę duże środki finansowe , a teraz tylko trzeba otworzyć drzwi, 

żeby mogła z nich korzystać młodzież.

Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach A. Jusiński -  powiedział, że 

otworzą drzw i, żeby przyszła młodzież, ale potrzebne są też środki finansowe. Za przykład podał, że 

do remizy, w której nic się nie działo przyszła młodzież, znalazły się środki finansowe i robili piękne 

rzeczy. Wyraził nadzieję, że w remizach będzie młodzież i będą na to pieniądze.

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2018 rok -  stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7.

Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy.

Opinie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego -  stanowią załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  także przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Opinie Komisji Budżetu i Finansów z dnia 13.05.2019 r. -  stanowią załącznik Nr 8 do niniejszego 

protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały 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 VI/31/2019 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.



Ad. pkt 8.

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

Gzy na rok 2019.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

Radny Andrzej Pychewicz -  zapytał z czego wynika kwota 23.148,00 zł jako dotacja dla Społecznej 

Szkoły Podstawowej w Gzach?

Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  wyjaśniła, że w przedszkolu zwiększyła się liczba dzieci. Na 

początku roku szkolnego i do budżetu zostało zgłoszone 33 dzieci, a w tej chwili jest 38 dzieci. Jeżeli 

liczba dzieci nie ulegnie zwiększeniu, na taką liczbę będzie przekazywana dotacja do końca roku 

budżetowego.

Wójt. C. Wojciechowski - wyjaśnił, że jest to demontaż finansowy. Środki w kwocie 90.000 zł zostały 

przeniesione na dofinansowanie samochodu strażackiego dla OSP Gzy. Do Urzędu Marszałkowskiego 

jest złożony wniosek o dofinansowanie w kwocie 100.000 zł.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - odczytał treść uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2019 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 VI/32/2019 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 - która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie radnych -  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.

Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  powiedział, że projekt uchwały w sprawie wykonywania 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu 

Komisji. Przypomniał, że ustawą z dnia 11.01.2018 r. w sprawie zmiany niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych została wprowadzona zmiana do ustawy o samorządzie gminnym, gdzie od nowej kadencji 

powinna być wprowadzona obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców Dla naszej gminy jest to grupa mieszkańców 

w liczbie 100 osób. Aby została podjęta inicjatywa uchwałodawcza musi być utworzony komitet 

obywatelski w liczbie co najmniej 10 osób. Wówczas zostaje składany projekt uchwały, który będzie 

procedowany przez Państwa radnych.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.



Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

przedstawiła pozytywną opinie do projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej.

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

opinię do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej 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 YI/33/2019 w sprawie 

wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej -  która stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu.

Głosowanie radnych -  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - zarządził przerwę w obradach 

Po przerwie.

Ad. pkt 10.

Wójt C. Wojciechowski - wyjaśnił, że zmiana uchwały w sprawie inkasa sołtysów jest konieczna, iż 

dotychczas obowiązywała uchwała z 2011 r. Załącznikiem do uchwały był imienny wykaz sołtysów, 

który z różnych powodów uległ zmianie. Obecnie w projekcie uchwały jest zapis, że zarządza się 

pobór w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób 

fizycznych, a na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw w obrębie sołectwa. 

W uchwale najniższe inkaso dla sołtysów wynosi 200 zł, najwyższe 1.000 zł. Sołtysi zobowiązani są 

z zainkasowanych kwot rozliczyć się w ciągu 2 dni.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

przedstawiła pozytywną opinie do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

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

opinię do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.



Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr VI/34/2019 w sprawie zarządzenia 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso -  która stanowi załącznik 

nr 14 do niniejszego protokołu.

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Głosowanie radnych -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  przypomniał, że uchwała w sprawie pracy stałych komisji Rady 

Gminy na rok 2019 została podjęta wcześniej. Jednak Wydział Prawny Wojewody Mazowieckiego 

miał uwagę do planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji w temacie „1. Analiza i opiniowanie 

skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji 

obywateli”. Zalecił wykreślenie słowa „obywateli”.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy .

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

opinię do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 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 „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr VI/35/2019 zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu.

Głosowanie radnych -  stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 12.

Zastępca Wójta C. Parzychowski - przypomniał, że w dniu 19.12.2018 r. Rada Powiatu w Pułtusku 

podjęła stanowisko w zakresie przejęcia dróg gminnych gminy Gzy na rzecz Powiatu. W dniu 

31.01.2019 r. Państwo radni wyrazili wolę podjęcia działań w zakresie przekazania w formie darowizny 

dwóch dróg w obrębie Przewodowo Majorat i Nowe Przewodowo. W tej chwili Pan Starosta wystąpił 

do Gminy, żeby dalej to kontynuować i przekazali mu zgodnie z przepisami prawa ustawy 

o samorządzie gminnym darowizną. W związku z tym został przygotowany stosowny projekt uchwały. 

Poinformował, że jest to działka o numerze ewidencyjnym 324/184 o powierzchni 1,15 ha. Jest to 

działka w obrębie Nowe Przewodowo.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny 

nieruchomości.

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

opinię do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania w formie 

darowizny nieruchomości i poddał pod głosowanie.

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

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr VI/36/2019 w sprawie 

przekazania w formie darowizny nieruchomości -  która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.

Głosowanie radnych -  stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że wpłynął wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Gzy w sprawie przedłużenia bezpłatnego użyczenia pomieszczeń po Publicznej Szkole Podstawowej 

w Gzach. Stowarzyszenie użytkuje pomieszczenia od 7 lat. Poprzednia uchwała była podjęta 4 lata 

temu, gdzie Rada wyraziła wolę użyczenia pomieszczeń na okres 4 lat, do 31.08.2019 r. Jednocześnie 

nadmienił, że ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje, żeby Rada Gminy miała podejmować 

uchwałę w sprawie użyczenia. Ale poprzednia Rada podjęła taką uchwałę i taki projekt jest 

przedstawiony. Dodał, że być może Wydział Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego uchyli 

uchwałę, ponieważ Wójt sam może podpisać umowę użyczenia.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

lokali użytkowych stanowiących własność 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 YI/37/2019 zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu.

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

Ad. pkt 14.

Wójt C. Wojciechowski -  przypomniał, że dyskusje i negocjacje z firmą „Błysk Bis” trwają od 

początku roku. Były też propozycje Państwa sołtysów, żeby podnieść stawkę za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych, żeby wykonawca dotrwał do końca obowiązywania 

umowy tj. do 30.06.2019 r. Wyjaśnił, że rozmowy z wykonawcą trwały, ponieważ Gmina nie miała 

środków, żeby do umowy podpisać stosowny aneks. Co do wykładni prawa na ten temat, to wykładni 

były różne. Ma nadzieję, że do końca umowy odbiór śmieci będzie na starych warunkach. Obecnie na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy ogłosić nowy przetarg, który będzie 

obowiązywał od 1.07.2019 r. Jednocześnie nadmienił, że wszystkim jest też wiadomo, że przy 

stawkach, które obowiązują śmieci się nie bilansują. Aby zbilansować kwotę miesięczną w wysokości 

32.000 zł , którą Gmina płaci do firmy „Błysk Bis” brakowało w granicach 2 zł -  2,50 zł. Obecnie 

przetargi opiewają na wyższe kwoty, a w związku z tym stawki za śmieci są wyższe. Dla przykładu 

podał Gminę Gołymin gdzie do przetargu na okres roku przystąpiła 1 firma na kwotę 614.822 zł. 

Gmina Gzy miała umowę w skali roku na kwotę 389.000 zł. W związku z tym należy się spodziewać, 

że oferta będzie zbliżona do oferty z Gminy Gołymin. Chciałby, żeby trafił się wykonawca z niższą 

kwotą. Z uwagi na to ,żeby po przetargu podpisać umowę z wykonawcą, należy mieć pieniądze 

zagwarantowane w budżecie. Dlatego jest propozycja podniesienia stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł od 1 mieszkańca zbieranymi w sposób selektywny i 94 

zł miesięcznie według stawki zryczałtowanej od nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 osób 

gdy odpady zbierane są również w sposób selektywny. Gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny 

stawka miesięczna od 1 mieszkańca wynosiłaby 30 zł, od nieruchomości zamieszkałych przez więcej 

niż 6 osób stawka miesięczna zryczałtowana wynosiłaby 170 zł.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.



Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz 

ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

opinię do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.

Sołtys Sołectwa Przewodowo-Parcele Piotr Dębowski -  zapytał, czy nie można byłoby ustalić innych 

stawek dla dorosłych, a innych dla dzieci? Powiedział, że w jego miejscowości są rodziny gdzie tylko 

pracuje ojciec , który ma na utrzymaniu 2 lub 3 dzieci w tym niepracującą żonę i taka podwyżka 

uszczupli budżet domowy. Jego zdaniem, dzieci nie produkują tyle śmieci co dorośli. Dodał, że rodziny 

finansowo tego nie wytrzymują taki opłat. Uznał, za śmieci zapłacimy więcej niż podatku. Rozumie, 

że koszty rosną, ale niektóre rodziny płaczą w związku z opłatą za śmieci.

Sołtys Sołectwa Stare Grochy Tomasz Długołęcki -  uznał, że podwyżka jest za duża.

Radny W. Świątkowski -  powiedział, że najgorsze jest to, że nie wszyscy płacą za odbiór i za 

zagospodarowanie śmieci. Stwierdził, że rozumie, że niektórym jest ciężko, ale obowiązuje ustawa, 

którą Gmina musi wykonywać. W związku z tym postawił pytanie, dlaczego mają płacić ci którzy płacą, 

za tych którzy nie płacą? Następnie zwracając się do Pana Wójta, kazał pomyśleć o ściągalności tych 

opłat.

Sołtys Sołectwa Wójty-Trojany Maciej Marchliński -  według niego robiąc podwyżkę nakręcamy 

tylko spiralę. Ceny podnoszą skupujący śmieci. Nie robiąc nic, sprzedają je i zarabiając na tym tylko 

windują ceny, a my za to płacimy. Podnosząc kwotę opłaty robimy im przysługę. Ale ustawa jest taka, 

że jeżeli wykonawca nie odbierze śmieci to będzie problem.

Wójt C. Wojciechowski -  stwierdził, że jest ciężko zaproponować kwotę 15 zł od 1 mieszkańca i zdaje 

sobie sprawę z tego, że do tej pory dła większości rodzin było bardzo dotkliwą opłatą. Ale ceny dyktują 

Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych, których jest niewiele. Dlatego jest 

rządowa ustawa, która ma na celu przywrócenie wysypisk powiatowych i budowę wysypisk gminnych. 

Dlatego myśli, że sytuacja się poprawi.

Radny W. Świątkowski -  przypomniał, o czym mówił na wspólnym posiedzeniu Komisji zaproszony 

Pan Prezes „Błysk Bis”, że za gospodarkę śmieciową odpowiada Minister Gospodarki i to jego decyzje 

rzutują na całą gospodarkę w zakresie śmieci.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -potwierdził, że pamięta tę rozmowę. Jest to jeden przykład materii, 

z którym nasze państwo sobie nie radzi tzn. obecna władza, poprzednia, wszystkie. Pamięta wszystkie 

pomysły, które zmierzały do znalezienia rozsądnego rozwiązania. W tej chwili słyszymy o wolnej 

amerykance. Dla przykładu podał powiat ciechanowski, który wprowadza swoje rozwiązanie.



Według niego powinny tu zadziałać rozwiązania od razu na szczeblu kraju, które powinny być 

ujednolicone, wspólne dla wszystkich, a ceny związane z odbieraniem śmieci od mieszkańców 

powinny maleć. Pamięta, kiedy była rozpoczynana dyskusja nad 5 zł i uważano, że jest to już dużo od 

osoby. Dzisiaj z przykrością radni muszą obciążyć mieszkańców gminy kwotą 15 z ł , w czym nic tu 

nie zawinili. Jest to pewien wentyl bezpieczeństwa, iż nie wiadomo jak będzie po przetargu. Niemiej 

jest to niewątpliwie przykład złego działania państwa. Ma nadzieję, że się to wszystko zmieni.

Sołtys Sołectwa Kozłówka Jadwiga Koc - zapytała Pana Wójta, że jeśli od 1.07.2019 r. będą 

wypełniane nowe deklaracje, to jaką ma gwarancję, że mieszkańcy gminy podpiszą deklaracje? 

Podkreśliła, że kwota miesięczna w wysokości 170 zł od jednego gospodarstwa domowego powyżej 

6 osób to tragedia. Następnie zapytała, co zrobi Pan Wójt, jeżeli ludzie nie podpiszą deklaracji i jakie 

znajdzie rozwiązanie?

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że deklaracje zostały wypełnione i nie będzie ich 

zmian. Natomiast po wejściu w życie uchwały obowiązkiem Gminy będzie zawiadomienie 

mieszkańców o nowych stawkach.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc -  zapytała, jak można wnosić opłaty na stare deklaracje?

Radca Prawny Renata Karwowska Renaud -  odpowiedziała, że w przypadku zmiany stawki 

uchwałą, obowiązkiem Gminy jest zawiadomienie o zmianie stawki. Od kiedy wejdą nowe stawki 

mieszkańcy na podstawie zawiadomienia będą płacić nową stawkę. Natomiast, jeżeli nie zapłacą to 

będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Sołtysi Sołectwa Stare Grochy T. Długołęcki i Kozłówka J. Koc -  pytali, a co będzie z osobami, 

które nie płacą?

Skarbnik E. Karpowicz- odpowiedziała, że wobec osób , które nie płaciły opłaty śmieciowej 

w 2018 r. wystawiono tytuły wykonawcze i są wystawiane upomnienia. Na dzień 30.04.2019 r. 

zaległości tegoroczne wyniosły 58.858 zł. Wpłacać można dobrowolnie. Natomiast , jeżeli tytuł 

wykonawczy trafi do Urzędu Skarbowego, to Gmina nie ma możliwości dalszej egzekucji.

Sołtys Sołectwa Żebry-Falbogi Krystyna Polak -  uznała, że ci mieszkańcy gminy co płacili, to niech 

płacą. A teraz mają płacić nowe stawki za tych co nie płacą. Nie rozumie tego.

Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że nie jest do końca tak. Kalkulując opłatę na 15 zł brano pod 

uwagę liczbę osób wykazanych w deklaracjach jaka jest na dzień dzisiejszy. Poza tym zaprognozowano 

ewentualne wzrosty cen jeśli chodzi o odbiór odpadów komunalnych. Do tej pory przypis, czyli 

naliczone opłaty, które wynikają z deklaracji, nie wystarczało na opłatę faktury dla firmy „Błysk Bis” 

za odbiór odpadów. Natomiast środki zgromadzone z opłat powinny wystarczyć na obsługę całego 

systemu . A to, że osoby nie płacą, to Gmina bierze na siebie. Nie jest skalkulowane w stawkę 15 zł 

za śmieci, że część mieszkańców gminy nie uiszcza opłaty tej. Nie ma to nic wspólnego ze sobą .



Może mieć jedynie wpływ na to, że Gmina nie udźwignie takiego ciężaru bez podwyżki opłaty tj. 

dokładania do śmieci.

Sołtys Sołectwa Żebry-Falbogi K. Polak- je j  zdaniem, ludzie nie rozumieją tego.

Sołtys Sołectwa Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  był zdania, że będziemy co roku ,czy co pół roku 

podnosić stawki, a wykonawca będzie cały czas podnosił i niedługo będziemy płacić nie 15 zł tylko 

50 zł od osoby.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że pamięta negocjacje z Panem Prezesem firmy 

„Błysk Bis”. Były to bardzo burzliwe negocjacje. „Błysk Bis” domagał się od Gminy dużych kwot, co 

na szczęście zostało zażegnane i zbliża się koniec podpisanej umowy. Ale nie ma żadnych sygnałów co 

Radę i Wójta mogłoby uspokoić, co do wartości następnego przetargu. Dlatego tutaj musi zadziałać 

wentyl bezpieczeństwa. Być może będzie sytuacja, że ceny gruntownie spadną i w następnym kwartale 

pewnie będzie korekta, jeśli tak będzie. Ma nadzieję, że tak będzie, ale gwarancji żadnej nie ma. Gmina 

cały czas dokłada do śmieci i prawdopodobnie dobrnie do końca umowy, lecz nie wiadomo co będzie 

dalej.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc - zapytała Pana W ójta, jakie będą stawki gdy się okaże, że przetarg 

jeszcze będzie droższy? Kto da gwarancję, że za 640.000 zł będzie przetarg? Jej zdaniem, nie ma 

przetargu, a już uchwalane są stawki. Uznała, że coś jest nie tak.

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że przy stawce w wysokości 15 zł od mieszkańca nie 

starczyłoby na taką kwotę przetargu. A odnośnie płacenia jednych za drugich , powiedział, że to nie 

jest tak. Ci mieszkańcy co nie płacą, to nie płacą. Jednak , żeby można ściągnąć zaległości, trzeba 

przekroczyć pewien pułap. Zapewnił, że stawka jest przeliczona na wszystkie osoby zadeklarowane. 

Poinformował, że jeżeli przetarg będzie na 600.000 zł to przy stawce w wysokości 15 zł umowy na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów nie będzie mógł podpisać. W takim przypadku przetarg zostanie 

unieważniony i ogłoszony następny.

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

powiedziała, że jest ciężko podnosić stawki. Ale tak naprawdę to nie radni podwyższają je nie tylko 

mieszkańcom gminy, ale i sobie, bo sami są też płatnikami. Dodała, że sam Pan Prezes firmy „Błysk 

Bis” powiedział, że się nie podejmie przetargu na cały rok. Pół roku to jest maksimum. W sąsiednich 

gminach jest sytuacja taka sama. W innych gminach stawki za odpady są jeszcze wyższe. Radni nie 

chcą podnosić stawki opłaty za śmieci, ale jest taka konieczność i nie ma innego wyjścia.

Sołtys Sołectwa Wójty-Trojany M. Marchliński -  zapytał, czy jest możliwość wyłączenia 

gospodarstwa domowego z opłaty za śmieci, żeby na własny rachunek je likwidować ?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że takiej możliwości nie ma.



Sołtys Sołectwa Wójty-Trojany M. Marchliński -  dalej zapytał, że, czy jak Pan Wójt nie podpisze 

umowy bo będzie za drogo, to będzie płacił więcej, albo po dwóch przetargach umowa w ogóle nie 

będzie podpisana?

Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu może podpisać 

do takiej stawki jaka jest zagwarantowana w budżecie. Najniższe stawki po przetargach zaczynają się 

od 15 zł. Dlatego sugeruje się, że może trafi się w miarę tani wykonawca.

Radny P. Kownacki - powiedział, że jak kiedyś była podwyżka to do deklaracji był podpisywany 

aneks.

Zastępca Wójta C. Parzychowski - wyjaśnił, że ze śmieciami jest jak z podatkami. Najpierw ustalana 

jest wysokość podatku, nie ma aneksu, trzeba po prostu płacić. Tak samo jest w przypadku śmieci. Jest 

ustalana stawka i nie ma aneksu. Przy podatku każdy dostaje nakaz płatniczy. W przypadku śmieci 

po uchwaleniu uchwały i po wejściu wżycie Gmina musi każdego zawiadomić o aktualnych stawkach. 

Nie ma tu żadnych aneksów ani deklaracji. Natomiast same deklaracje mogą się zmieniać, jeżeli 

zmienia się stan faktyczny tj. ludzie się rodzą, wyprowadzają, umierają.

Radna Emilia Oleksa -  powiedziała, że cały czas podtrzymuje swoje zdanie, które wyraziła na 

wspólnym posiedzeniu Komisji odnośnie przetargu i podwyższenia stawki za śmieci „ogłaszamy 

przetarg , mamy konkretną kwotę jaką odbiorca nam postawi i wtedy przeliczamy na osoby”. 

Wówczas nie byłoby podwójnego szoku dla mieszkańców gminy. Rozumie co powiedziała Pani 

Skarbnik na wspólnym posiedzeniu Komisji ,żeby zabezpieczyć pieniądze, żeby można było podpisać 

umowę z wykonawcą. Następnie zapytała, czy jest już ogłoszony przetarg na odbiór śmieci? Jej 

zdaniem, Gmina nie musi czekać do końca umowy ale może zrobić to wcześniej i już ogłaszać przetarg. 

Wtedy jest czas na unieważnienie przetargu, ogłoszenie drugiego przetargu, tak żeby do 1.07. 2019 r. 

się wyrobić. Wówczas mieszkańcom gminy można powiedzieć ,ż jest ogłoszony przetarg, jaka jest 

kwota bez względu , czy to będzie 5 zł, czy 8 zł, czy 1 zł i wszystko jest na papierze. A obecnie były 

głosy, że podniesienie stawki o 4 zł na 1 osobę nie gwarantuje, że będzie to koniec podwyżki. Jej 

zdaniem, podwyżki będą obowiązywać od 1.07.2019 r. więc nie widzi w tym problemu, żeby poczekać 

do przetargu i dostosować się do kosztów.

Sołtys Sołectwa Wójty-Trojany M. Marchliński - był zdania, że wtedy koszt nie będzie 10 zł. A po 

drugie negocjując trzeba mieć ustaloną jakąś sumę. A jak słyszy, że Rada uzgodniła wszystko do 15 

zł, to może zabraknie na wykonawcę. Uważał, że teraz tylko należy się modlić, żeby kwota przetargu 

nie przekroczyła kwoty 15 zł ustalonej na 1 osobę.

Zastępca Wójta C. Parzychowski - przypomniał, że na dzień dzisiejszy naliczony z deklaracji 

miesięczny przychód na gospodarowanie odpadami wynosi 31.953 z ł . Z firmą „Błysk Bis” Gmina ma 

podpisaną umowę od li 1/2 roku gdzie płaci 32.464 zł.



Brakuje na oprogramowanie i pracowników, którzy wykonują związane z tym czynności. W tej chwili 

żeby się zbilansowało, stawka powinna być podniesiona o około 2,50zł. Stawki najniższe pozbierane 

z innych gmin wynoszą w granicach 15 zł, najwyższe w granicach 22 zł od osoby. Uznał, że można 

zrobić tak jak proponuje radna Pan E. Oleksa tj. ogłosić przetarg, otworzyć przetarg. Tylko w budżecie 

muszą być zapisane pieniądze.

Radny P. Kownacki -  stając w obronie tych co nie płacą powiedział, że być może są oporni i nie chcą 

płacić. Ale społeczeństwo gminy jest biedne i może niektórych na to nie stać. Natomiast następne 

podwyżki przyczynią się do tego, że będzie więcej niepłacących i może trzeba będzie w Gminie 

utworzyć fundusz, żeby im pomóc.

Radny W. Świątkowski -  zapytał, czy nie można było zrobić pół roku temu przetargu, czy Gmina nie 

wiedziała, że umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów kończy się 30.06.2019 r.?

Wójt C. Wojciechowski -  przyznał, że przetarg można było ogłosić wcześniej, ale wcześniej były też 

przepychanki z firmą „Błysk Bis” oraz sytuacja kadrowa. Przyznał, że są sprawy zaległe, ale 

przygotowywana jest oferta przetargowa i lada dzień się ukaże.

Radny W. Świątkowski -  uważał, że jeżeli Rada uchwali stawkę za śmieci od 1 mieszkańca, to kto 

zagwarantuje , że Firma „Błysk Bis” się o tym nie dowie, bo nie da się zachować tego w tajemnicy. 

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc - zapytała, czy Gmina ożeniła się z firmą „Błysk Bis”. Uważała, 

że należy ogłosić przetarg i niech się zgłaszają i inni wykonawcy. Stwierdziła, że przetarg trzeba było 

ogłosić wcześniej, a nie teraz kiedy jest nóż na gardle. Wówczas może zgłosiłaby by się inna firma. 

Uznała, że Gmina wiedziała, że w końcu czerwca kończy się umowa i nic nie robiła w tym kierunku. 

Wójt C. Wojciechowski -  przyznał w pewnym sensie rację Sołtys Pani J. Koc. Jednocześnie 

przypomniał, że na początku roku była pierwsza skłonna podnieść opłatę za śmieci, z tego względu, 

żeby nie odeszła firma, a teraz mówi co innego. Wyjaśnił, że teraz są przetargi ofertowe i niema 

możliwości negocjacji z firmą odnośnie ceny.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - odnośnie wypowiedzi Sołtys Pani J. Koc , że „teraz kiedy Gmina 

ma nóż na gardle” wyjaśnił, że Gmina ma nóż na gardle już od początku negocjacji z firmą „Błysk 

Bis” , tylko nad tą sytuacją udało się zapanować i Gmina dotrwała prawie do końca umowy. Podkreślił, 

że w wypowiedziach mówców poruszono ważny temat, na ile w pewnym momencie społeczeństwo 

powie „nie” , ponieważ muszą być jakieś granice. Śmieci nie mogą być aż w takim stopniu elementem 

budżetu domowego, żeby były obiektem aż takich protestów. Nie tak miało być i Gmina i radni 

doskonale o tym wiedzą. Jednak Gmina jest zobowiązana realizować treść ustawy i z tego wynika 

konieczność podjęcia takich decyzji. Wiadomo je s t , że na terenie gminy są dosyć duże rodziny i jest 

to ogromne obciążenie. Dodał, że przysłuchiwał się dyskusjom, które trwały z firmą „Błysk Bis”.



Następnie poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie Pani J. Koc, jak statystycznie było z udziałem 

innych w przetargach.

Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że Gmina nie ma wpływu na to , żeby kogoś zmusić do 

wystąpienia z ofertą przetargową i żeby zaoferował inną cenę. Informacja o przetargu umieszczana jest 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i do przetargu ze swoją ofertą może przystąpić każdy. Jak 

dobrze pamięta raz tylko do przetargu oprócz firmy „Błysk Bis” przystąpiła inna firma. Była to firma, 

która zaproponowała trzykrotność ceny, którą zaoferowała firma „Błysk Bis” .

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc - powiedziała, że jeśli teraz Pan Wójt wyśle do wszystkich 

mieszkańców zawiadomienie o podwyżce, a dowiedzą się, że nie ma jeszcze przetargu i nie wiadomo 

ile trzeba będzie płacić wykonawcy, to będzie śmiech.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  poinformował, że Gmina będzie powiadamiać prawdopodobnie 

pod koniec czerwca 2019 r.. Ma nadzieję, że wtedy będzie już po otwarciu ofert i będzie wiadomo jakie 

są ceny. Dlatego nie wie dlaczego Pani J. Koc mówi, że Gmina będzie informować o podwyżce , a nie 

będzie ogłoszonego przetargu. Otwarcie i podpisanie umowy z wykonawcą powinno być przed 

1.07.2019 r.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - zamknął dyskusję. Odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, przy 6 głosach 

„przeciwnych” podjęła Uchwałę Nr YI/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz 

ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - która stanowi załącznik nr 22 

do niniejszego protokołu.

Głosowanie radnych -  stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15.

Wójt C. Wojciechowski - odnośnie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

13.03.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

Powyższe rozporządzenie zostało podpisane w dniu 1.02.2019 r. Okres dyskusji i procedowania 

rozporządzenia był dość długi, ale Gmina wcześniej nie protestowała. Obecnie postanowiono 

oprotestować rozporządzenie podejmując stosowną uchwałę, która zostanie wysłana Ministrowi. 

Z uwagi na to , że rozporządzenie jest podpisane na dwa lata, sprawa ta będzie rozpatrywana 

w późniejszym terminie na lata następne. Wyraził nadzieję, że być może głos Gminy Gzy coś w tym 

temacie zmieni.



Przewodniczący Z. Kaczorowski -  dodał, że jest to jeszcze jeden przykład bezradności na drodze 

decyzyjnej , które gdzieś zapadają. Nie wiadomo jaką skuteczność będzie miała uchwała, ale powinna 

mieć miejsce.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

przedstawiła pozytywną opinie do projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zmian 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.03.2015 r. sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów 

z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

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

do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zmian 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.03.2015 r. sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów 

z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 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 VI/39/2019 w sprawie sprzeciwu 

wobec zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.03.2015 r. sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla 

obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” -  która stanowi załącznik nr 24 do 

niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 16.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk -  powiedział, że 

ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Gzy za 2018 r. została przygotowana na podstawie 

danych zebranych przez GOPS.



Informacje zawarte w ocenie są materiałami poglądowymi mającymi ułatwić władzom gminy 

podejmowaniem decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej 

w kolejnym roku i stają się postawą do sformułowania powyższych wniosków i rekomendacji:

- w gminie Gzy nastąpi wzrost populacji ludności w wieku poprodukcyjnym, cele pomocy 

ukierunkowują na pomoc osobom starszym w podeszłym wieku, zabezpieczenie środków na 

utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej i zabezpieczenie środków pieniężnych na 

organizację usług opiekuńczych,

- kontynuowanie zatrudnienia i rozwijania form pracy asystenta rodziny w cele zapobiegania odbierania 

dzieci z rodzin biologicznych do pieczy zastępczej,

- osobom korzystającym z pomocy społecznej, przede wszystkim bezrobotnym i uzależnionym w celu 

ograniczenia ich ubóstwa należy rozwijać formy zatrudnienia jak prace społecznie-użyteczne, roboty 

publiczne,

- zapewnienie odpowiednich środków finansowych w budżecie na zasiłki dla osób bezrobotnych na 

czas wyjścia z bezrobocia,

- wspomaganie funkcjonowania rodzin wieloproblemowych z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez rozwój specjalistycznego wsparcia rodziny.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ocena zasobów pomocy społecznej -  stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 17.

Zastępca Wójta C. Parzychowski - poinformował, że Rada Gminy w 2018 r. podjęła 53 uchwały, 

z których większość została zrealizowana.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w roku 2018 stanowi załącznik nr 27 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 18.

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

protokołu z V sesji.

Protokół Nr W2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2019 został przyjęty przez 

aklamację.



-  19 -

Ad. pkt 19.

Wójt C. Wojciechowski - w sprawach bieżących poinformował:

- Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji do samochodu strażackiego, zostały zabezpieczone środki na udział 

własny, czeka na rozstrzygnięcie wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego;

- Gmina otrzymała także środki finansowe na realizację „Ścieżki edukacyjnej” przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Skaszewie oraz dofinansowanie z Lasów Państwowych w kwocie 5.000 zł, całkowity

koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi ponad 91.000 zł, udział środków Gminy jest niewielki;

- rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg samorządowych;

- Gmina wystąpiła o dofinansowanie do wniosków funduszu sołeckiego w ramach programu

„ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” dla 5 sołectw maksymalnie po 

10.000 zł, z czego 2 wnioski są poprawne, 3 wnioski wymagają małej korekty;

- realizowany jest program szkoleń pn. „Ja w Internecie” , w trakcie szkolenia jest 90 osób, a 70 osób 

czeka na szkolenie, w związku z tym zwrócił się do Państwa sołtysów , aby zorganizowali w swoich 

sołectwach po 5 osób do przeszkolenia, iż żeby pieniądze zostały na terenie gminy musi być 

przeszkolonych 267 osób.

Zastępca Wójta C. Parzychowski - uzupełnił:

- Gmina otrzymała dotację na usunięcie i utylizację azbestu w wysokości 70 % na kwotę 13.000 zł. 

Całkowity koszt 18.688 zł. W związku z tym prośba o składanie wniosków na utylizację i demontaż 

wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych,

- w związku z wyborami posłów o Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. zwrócił się

z prośbą do Państwa sołtysów o zabranie ze sobą obwieszczeń i umieszczeniu ich na tablicy ogłoszeń 

oraz zachęcanie mieszkańców do udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poinformował, że ostatnio został przeprowadzony przegląd dróg 

gminnych. Wcześniej wielokrotnie Pan Wójt i Pan Zastępca Wójta m ów ili,że jeśli chodzi o stan dróg 

to sytuacja jest trudna, iż nie spełniają one wymogów dróg gminnych. Problemy te będą rozwiązywane 

sukcesywnie.

Dalej zwrócił się z prośbą o udział w programie „Ja w Internecie” . Program jest całkowicie 

sfinansowany z grantów i Gmina nic do tego nie dokłada. Beneficjentem projektu są szkoły podstawowe 

z terenu gminy Gzy.

Sołtys Sołectwa Przewodowo-Parcele P. Dębowski -  odnośnie zbliżającego się równania , czy 

żwirowania dróg zapytał, czy można poprawić drogę, jeżeli na mapie ma 12 m , a w rzeczywistości 

ma 3 m?



- 2 0 -

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że może nie wszystko da się załatwić równiarką i nie 

wiadomo jak będą zadowoleni z tego użytkownicy drogi.

Sołtys Sołectwa Przewodowo-Parcele P. Dębowski - zapytał o wycięcie krzaków przy w/w drodze. 

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że uległa awarii piła i była w naprawie. Teraz po deszczach 

urosła trawa przy Urzędzie Gminy i trzeba było ją  wyciąć, a pracowników jest tylko dwóch. Jeśli się 

obrobią będą nadal wycinać krzaki. D odał, że do wycinania krzaków są też inne drogi.

Sołtys Sołectwa Przewodowo-Parcele P. Dębowski - pytał, czy byłaby możliwość wycięcia krzaków 

również w jego wsi przy drodze gdzie jest zwarta zabudowa?

Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział, że najpierw niech wytną zakrzaczenia przy jednej drodze, 

zakrzaczenia na łuku drogi w innej miejscowości, a dopiero w dalszej kolejności jeżeli pozwoli czas 

będą wycinać krzaki na bieżąco przy innych drogach.

Radny P. Kownacki -  zapytał Pana Wójta, czy ma zamiar koszenia poboczy przy drogach 

gminnych?

Wójt C. Wojciechowski - wyjaśnił, że w budżecie nie ma pieniędzy na koszenie poboczy. Zależeć to 

będzie od rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości 

Żebry-Wiatraki i drogi Sulnikowo-Nowe Skaszewo. Dodał, że na powyższe drogi przygotowane 

projekty nie spełniały wymogów i trzeba było je poprawiać. Poza tym do wniosku, do dróg 

samorządowych potrzebna jest organizacja ruchu, czego nie udało się zrobić na czas. Jednocześnie 

nadmienił, że z tego , co wie 90% gmin wiejskich nie ma takich ustaleń. Czy drogi zakwalifikują się 

do dofinansowania tego nie wie.

Radna Anna Chojnacka -  zwracając się do Pana Wójta przypomniała o dole w drodze gminnej 

Grochy-Imbrzyki-Mierzeniec-Osiek Górny naprzeciwko Państwa Kwiatkowskich, który jest 

codziennie większy i może kiedyś dojść do nieszczęścia.

Radny Mateusz Sierzan- poinformował, że w miejscowości Pękowo sytuacja jest taka sama w 

pewnym m iejscu.. Nie ma już gdzie omijać, pobocze jest wyjeżdżone, a po deszczach robi się bagno. 

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc -  przypomniała, Panu Zastępcy W ójta, że na poprzedniej sesji 

pytała się , żeby się dowiedział, w jaki sposób Urząd Miasta i Gminy Pułtusk ustawił przystanki w 

miejscowości Gromin. Pan Zastępca Wójta miał również zajrzeć do dokumentacji, dlaczego nie 

wyrażono zgody na postawienie przestanków we wsi Kozłówka.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  podkreślił, że już na poprzedniej sesji odpowiedział, że trzeba 

się zwrócić do zarządcy drogi i postawić przystanek z własnych środków. Koszt przystanku to kwota 

ok. 6.000 zł. Pani Koc mówiła, że jest gotowa zrobić to z funduszu soleckiego. Ażeby zmienić 

zadanie „Urządzenie placu zabaw” na „Zakup wiat przystankowych” musi być uchwała zebrania 

wiejskiego o zmianie przeznaczenia środków.



Sołtys Sołectwa Kozłowska J. Koc- stwierdziła , że się nie zrozumieli. Wyjaśniła, że mieszkańcy na 

zebraniu wiejskim już wcześniej podjęli uchwałę o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 

zakup wiat przystankowych. Projektant zaprojektował gdzie mają być postawione, ale właściciel 

gruntu nie zezwolił na ustawienie przystanku i sprawa została niezałatwiona.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że dokumentacji takiej nie widział.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc- kontynuowała swoją wypowiedź dalej. W związku z tym ,że nie 

pozwolono postawić przystanków i pieniądze zostały w budżecie Gminy, dołożono środki z funduszu 

soleckiego kolejnego roku i został wyremontowany dach na budynku świetlicy wiejskiej. Obecnie jest 

czas, że powracają autobusy, a dojeżdżające dzieci do szkół nie mają gdzie się skryć, przed złymi 

warunkami pogodowymi.

^  Zastępca Wójta C. Parzychowski -  ponownie powiedział, przystanki stoją w pasie drogowym.

Dlatego trzeba się zwrócić do zarządcy drog i, uzyskać zgodę i postawić przystanek. Jednak najpierw 

musi Pani Sołtys przekonać mieszkańców , żeby zmienić przeznaczenie funduszu sołeckiego.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc -  myśli, że mieszkańcy zrezygnowaliby z utworzenia placu 

zabaw, bo woleliby przystanki, iż ludzie jadący do pracy lub do lekarza nie mają gdzie się skryć. 

Chciałaby, żeby Pan Zastępca Wójta zadziałał w tym temacie.

Wójt C. Wojciechowski -  przypomniał, że zebranie wiejskie w 2018 r. podjęło uchwałę o 

przeznaczeniu funduszu sołeckiego na plac zabaw, a teraz Gmina złożyła wniosek do Marszałka o 

dofinansowanie zadania w kwocie 10.000 zł W związku z tym zakup przystanków będzie można 

zrealizować z funduszu sołeckiego przyznanego na 2020 r., lecz wcześniej należy wystąpić do 

zarządcy drogi o zgodę o ich postawienie.

^  Sołtys Sołectwa Słończewo J. Grochowski -  zapytał, czy było już ogłoszone zapytanie ofertowe o 

cenę na wykonanie na drogach gminnych potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową? Dodał, że w 

przeszłości były przypadki późnego ogłoszenia zapytania o cenę i nie znalazła się żadna firma, która 

chciałaby to wykonać. W związku z tym, trzeba było organizować zebrania wiejskie i podejmować 

uchwały o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Uważał, że lepiej byłoby, żeby 

wcześniej ogłosić zapytanie ofertowe w tej kwestii, aby ewentualnie był czas na ewentualne 

wykonanie jakiegoś manewru.

Zastępca Wójta C. Parzychowski - przypomniał ,że wcześniej na jednej z sesji prosił, aby zgłaszać 

się do niego, żeby zlokalizować, na których drogach miałoby być wykonywane zadanie. Kilku 

sołtysów zgłosiło się i na mapie zaznaczono te miejsca. W związku z był zdania, najpierw należy to 

zinwentaryzować, określić przedmiot, a później ogłosić przetarg.

Sołtys Sołectwa Słończewo J. Grochowski -  wyjaśnił, że w uchwałach sołectw zostały określone 

środki finansowe na te zadanie i w której wsi te zadanie będzie realizowane.
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Nie chodzi tu , na której drodze będzie realizacja zadania, ale oto żeby się zorientować za jaką cenę 

czy ktoś podejmie się tego zadania na terenie gminy.

Ad. pkt 20.

W punkcie wolne wnioski i oświadczania nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt 21.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 19.40 zamknął VI 

sesję Rady Gminy Gzy.

Protokołowała: Przewodniczący:

PRZEWODNICZĄCY 
RADY „insp. ds. obsługi organów samorządowych

Zdzisław Kaczorowski


