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Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski -  o godz. 15.35 otworzył XVI 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 15 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 przyjęcia zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
7. Sprawy bieżące gminy.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie sesji.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła przez aklamację porządek posiedzenia. 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  udzielił głosu Wójtowi Gminy Gzy Panu Cezaremu Andrzejowi 
Wojciechowskiemu.
Wójt C. Wojciechowski- w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku zostało przeznaczone 10.000,00 zł, gdzie 
zostały pieniądze wyczerpane i wydane. Zmiana Programu opieki nad zwierzętami dotyczy zwiększenia 
do 20.000,00 zł na zadania przeznaczone do realizacji w ramach Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Gzy.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Programie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 
roku.
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy z dnia 17 września 
2020 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gzy z dnia 17 września 2020 r. stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany 
w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Gzy w 2020 roku i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XVI/117/2020 w sprawie 
przyjęcia zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Pani Ewie Karpowicz -  Skarbnikowi Gminy Gzy. 
Skarbnik E.Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem zmian, o których mówiła na posiedzeniu wspólnym komisji 
w dniu 17 września 2020 r„ które zostały do projektu wprowadzone.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W tym punkcie w dyskusji zabrali glos:
- radna E. Oleksa,
- Skarbnik Gminy,
- radny A. Pychewicz.
Po zakończeniu dyskusji w tym punkcie Przewodniczący Z. Kaczorowski- odczytał treść projektu 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XVI/118/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Pani Ewie Karpowicz -  Skarbnikowi Gminy Gzy.
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Skarbnik E.Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 
Gzy na rok 2020 z uwzględnieniem zmian, o których mówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 
17 września 2020 r., które zostały wprowadzone w projekcie.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W tym punkcie w dyskusji zabrali głos:
- radny A. Pychewicz,
- Skarbnik Gminy,
Po zakończeniu dyskusjaiw tym punkcie 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 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XVI/119/2020 w sprawie 
zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

rGłosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Zastępcy Wójta Gminy Gzy.
Zastępca C. Parzychowski -sprawa była szczegółowo omawiana na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji. Chodzi tu o zmianę przepisu prawa miejscowego dotyczącego 
dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego ( tablety ) rodziców mieszkających i wychowujących dzieci 
w Gminie w zakresie edukacji, a także utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, 
obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących. W zakresie punktu 2 to takie miejsce znajduje się Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej -  przyjmowana jest odzież, wydawana żywność dla najuboższych. Jeżeli 
chodzi o dofinansowanie pieniężne ( tablety) to Gmina Gzy realizowała projekty tj.: „ J aw  Internecie”, „ 
Zdalna szkoła”, „ Zdalna szkoła plus”. W wyniku tego udało się pozyskać 60 komputerów -  laptopów. 
Prawdopodobnie będzie następny projekt dla szkół, które realizują OSE, gdzie po weryfikacji możliwości 
złożenia będzie składany wniosek, gdzie dofinansowanie jest w 100%. Natomiast jeśli chodzi o petycję to 
trafiła ona do wszystkich urzędów gmin w kraju. W większości gminach jest rozpatrywana w formie 

' uchwały w treści niezaslugującej na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji. Po 
konsultacjach z radcą prawnym petycja wnioskodawczym nie mieści się w ramach przepisów prawa 
miejscowego.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w 
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XVI/120/2020 w sprawie
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rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowegobezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
W sprawach bieżących Gminy:
Wójt Gminy Cezary Andrzej Wojciechowski oraz Zastępca Wójta Cezary Parzychowski poinformowali, 
o bieżących sprawach prowadzonych i zrealizowanych przez Gminę.

Zastępca Wójta Cezary Parzychowski poinformował -
• 23 września 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór na azbest. Gmina 

złożyła wniosek w dniu 24.09.2020 r. na prawie 23 000,00 zł. Zaprasza się mieszkańców do 
składania wniosków na usunięcie azbestu nie zależnie czy jest nabór czy nie będzie. Z tego 
względu, że na złożenie wniosku liczy się czas, pula środków ograniczona, a Gmina posiada wtedy 
bazę danych dotyczącą ilości azbestu.

• Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 182.000,00 zł na zadanie pn. „ Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł niskiej emisji na terenie gminy Gzy” od Marszałka Województwa. Wynika 
to z uchwały antysmogowej Województwa Mazowieckiego podjętej w 2017 roku, gdzie Gminy są 
zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji. Marszałek przeznaczył pulę środków. Złożony 
został wniosek, gdzie Gmina otrzymała dofinansowanie. Oprócz zakupu komputera z własnych 
środków są to środki sfinansowane prawie w 100%. Inwentaryzacja odbędzie się od 1.10.2020 r. 
do 10.12.2020 r ., a rozliczenie do 30.12.2020 r. Będą brać udział ankieterzy -  pracownicy Urzędu 
Gminy oraz kominiarze. Odbyło się to na zasadzie zapytania ofertowego, gdzie zgłosiły się dwie 
firmy. Inwentaryzacja ma na celu:
- poznanie, które stacje grzewcze są najchętniej stosowane w gminie,
- poznanie liczby mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania,
- oszacowanie kosztów i zaplanowanie środków na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne,
- poprawa jakości powietrza i jakości życia mieszkańców ,
- poznanie skali emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowanych używaniem nieefektywnych 
źródeł ciepła.
Niektóre źródła ciepła, które obecnie mają mieszkańcy zgodnie uchwałą podjętą przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego po 2023 roku muszą zostać wymienione z wyłączeniem pieców 
pionier, które spełniają wymagania. Przy okazji Gmina chce pozyskać również informacje oprócz 
sprawdzania kominów toankieterzy będą pytali się mieszkańców o azbest,czy w danym 
gospodarstwie jest, czy go nie ma oraz czy jest szambo, czy go nie ma lub występuje przydomowa 
oczyszczalnia. Kominiarze będą weryfikować i wydawać zaświadczenia o sprawności przewodów 
kominowych. Ankieterzy jak i kominiarze będą posiadać stosowne upoważnienia od Wójta oraz 
identyfikatory. Program ten będzie promowany przez stronę internetową, przez Facebooka oraz 
zachęca się mieszkańców do współpracy.

• Projekt „ Wspólny Plan”
Gmina przystąpiła do aktualizowania Studium. Szukaliśmy źródła dofinansowania, a także mające 
na celu przybliżenia mieszkańców co to jest studium, aby mogli składać wnioski. Obecnie studium 
uchwalone zostało 29 sierpnia 2001 r. tj. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. Jest nieaktualne i nie spełniające obecnych



przepisów i potrzebujące wielu zmian. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminyjest dokumentem obligatoryjnym, sporządzanym dla terenu całej gminy, 
składającym się z części tekstowej i graficznej. Zadaniem studium jest diagnoza stanu istniejącego 
w gminie na różnych płaszczyznach m.in. środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej oraz 
wyznaczenie na tej podstawie kierunków zagospodarowania terenu, co wiąże się także z szeregiem 
innych wskazań wynikających z właściwości danego obszaru. Ustalenia zapisane w studium są 
wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zasady 
tworzenia i zawartość studium określa ustawa z dnia 21 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Głównym celem konsultacji społecznych w Gminie Gzy jest 
poznanie opinii mieszkańców i pozostałych grup interesariuszy dotyczących aktualizacji studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Gzy.
Natomiast szczegółowymi celami konsultacji społecznych są:
1) edukacja mieszkańców w zakresie studium - co to za dokument, dlaczego jest sporządzany, 
jak jest zakres tego dokumentu;
2) edukacja mieszkańców w zakresie procedury planistycznej - jakie są etapy sporządzania 
studium, na jakich etapach procedury mogą włączyć się mieszkańcy;
3) zebranie wniosków i opinii mieszkańców, w szczególności w zakresie kierunków rozwoju 
gminy, które będą wytycznymi do sporządzenia projektu studium.
Wynikiem prac Zespołu było opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji, w którym Zespół 
opisał etapy realizacji Konsultacji Społecznych. Etap II - Materiały promocyjno -  edukacyjne są 
w trakcie przygotowywania, materiały będą przekazywane Radnym i Sołtysom oraz umieszczane 
na stronach internetowych. Na stronie internetowej www.gminagzy.pl zostanie utworzona 
zakładka Konsultacje społeczne”, gdzie będą umieszczane informacje z przebiegu realizacji 
projektu.W ramach projektu odbędą się spotkania z mieszkańcami w Gzach, Szyszkach oraz 
Przewodowie Poduchownym. Przez 3 niedziele (w każdą niedzielę w innej lokalizacji) Zespół 
będzie prowadzić punkty informacyjne przed kościołem w: Gzach, Szyszkach Włościańskich i 
Przewodowie Poduchownym.Etap III - Wójt Gminy Gzy zawiadomi mieszkańców o przystąpieniu 
do sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
w Gminie Gzy. W Świetlicy Wiejskiej w Gzach odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w którym 
będzie uczestniczyć urbanista.Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie przy pomocy ankiety 
on-line, która będzie dostępna na stronach internetowych. Zespół przeprowadzi indywidualne 
wywiady z 4 przedsiębiorcami z terenu gminy Gzy. Informacje o przeprowadzonych działaniach 
w ramach Konsultacji Społecznych zostaną umieszczone na stronach internetowych, Facebooku, 
w gazecie oraz przekazane w trakcie Sesji Rady Gminy Gzy.
Dzięki pozyskanym środkom z grantu udało się nam kupić m.in. : laptop, projektor, ekran, aparat 
fotograficzny i namiot.

Wójt C. Wojciechowski -poinformował, że inwestycje drogowe prawie zakończone. Nastąpił dziś 
odbiór drogi Żebry-Wiatraki, wcześniej odbiór drogi Mierzeniec-Grochy Imbrzyki oraz Sulnikowo- 
Nowe Skaszewo. Zrealizowana również została droga w Gotardach przez Wójta Gminy Sońsk. Dodał, 
że inwestycje sołeckie w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok na ukończeniu. Zostało m.in. 
sołectwo Pękowo, Kozłówka. W dniu 15 września 2020 r. Urząd Patentowy RP w Warszawie przekazał 
nieodpłatnie Gminie Gzy samochód -  bus marki Ford Transit. Samochód posłuży do realizacji zadań 
publicznych Urzędu Gminy Gzy. Samochód jest z roku 2004 z przebiegiem 83.700,00 km. Podstawowe

http://www.gminagzy.pl


opłaty jak ubezpieczenie i przegląd jeszcze aktualne. Wartość księgowa samochodu to 
139.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -powiedział, że otrzyma! od Przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji opinie do wniosków składanych przez mieszkańców, które zostały 
zaopiniowane pozytywnie. Wpływają również pisma z gmin, powiatów, sejmików w sprawie 
zachowania integralności Województwa Mazowieckiego. Jeżeli trafi się jakiś projekt ustawowy w tym 
zakresie to chciałby, aby radni również wyrazili opinię w tej kwestii.
Radny W. Świątkowski -powiedział, że sołectwo Słończewo jest już po zebraniu wiejskim 
dotyczącym podziału funduszu sołeckiego na 2021 rok. Nie udało się przeznaczyć funduszu sołeckiego 
na zakup znaków, mieszkańcy się nie zgodzili. Zwrócił się do Wójta Gminy o zakup dwóch znaków 
trójkąt ostrzegawczy oraz znak uwaga zwierzęta domowe.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że najważniejsze znaki zostały zamówione. Dotarły do 
Urzędu Gminy i w najbliższym czasie będą zamontowane. Mieszkańcy przejeżdżający tą drogą 
powinni zgłaszać braki znaków na policję oraz powiadamiać Urząd Gminy.
Cezary Parzychowski -dodał, że były rozmowy z policją a pracownicy Urzędu Gminy otrzymali 
wytyczne, że montując znak będą robić zdjęcie znaku. Prośba, aby mieszkańcy po kradzieży znaku 
zgłaszali na policję jak również powiadamiali Urząd Gminy. Policja będzie w tym kierunku prowadziła 
postępowanie.
Ad. pkt 8.
Wójt C. Wojciechowski -złożył oświadczenie dotyczące sytuacji jaka miała miejsce na XV Sesji Rady 
Gminy na temat oświaty i odczytania anonimu, który wpłynął do Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  złożył również oświadczenie dotyczące nauczycieli 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim oraz dotyczące uchwały Rady Gminy Gzy 
w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu warunków umowy o pracę.
Ad. pkt 9.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 17:06 zamknął 
XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gzy.

Cyfrowy zapis nagrania dokumentujący przebieg Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 25 września 
2020 r. stanowi załączniknr 13 do protokołu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy:

Referent
ds. obsługi organów samorządowych

PRZEWODNICZĄCY

Beata Lewińska


