
RADA GMINY GZY

Protokół Nr XVII/2020 

Nadzwyczajnej z Sesji Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 20 października 2020 r.

Gzy październik 2020 rok



PROTOKÓŁ Nr XVI1/2020 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, 

odbytej w dniu 20 października 2020 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski -  o godz. 15.36 otworzył 
XVII Nadzwyczajną 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gzy położonej we wsi Pękowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gzy położonej we wsi Pękowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gzy.
8. Wniosek mieszkańców sołectwa Łady w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu 
realizacji przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.
9. Zamknięcie sesji.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Wójt chciałby wystąpić 
z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?
Wójt Cezary Andrzej Wojciechowski - wystąpił z wnioskiem formalnym w sprawie zdjęcia 
punktu 8 „Wniosek mieszkańców sołectwa Łady w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu 
realizacji przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok” z 
porządku obrad.
Radny W. Czapliński - wystąpił z wnioskiem formalnym o wprowadzenie jako pkt 8 do 
porządku obrad „ Wniosku Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie odwołania 
radnego Pana Zdzisława Kaczorowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady”. 
Przewodniczący Zdzisław Kaczorowski -  poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami 
„za”, przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
wniosek formalny Wójta Gminy.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.



- 2-

Przewodniczący Zdzisław Kaczorowski -  zwrócił się z pytaniem czy Pan Wójt wyraża zgodę 
na wprowadzenie punktu do porządku obrad jako punkt 8,.wniosku Klubu Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość w sprawie odwołania radnego Pana Zdzisława Kaczorowskiego z funkcji 
Przewodniczącego Rady”?
Wójt Cezary Andrzej Wojciechowski wyraził zgodę.
Przewodniczący Zdzisław Kaczorowski -poddał pod głosowanie wniosek radnego.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  8 głosami „za”, 
przy 6 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
wniosek formalny radnego W. Czaplińskiego.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu 
Porządek obrad w brzmieniu jak poniżej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu:
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 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gzy położonej we wsi Pękowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gzy położonej we wsi Pękowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gzy.
8. Wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie odwołania radnego Pana 

Zdzisława Kaczorowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady.
9. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 3.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Gzy.
Skarbnik E.Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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 — 14 głosami „za”, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę 
Nr XVII/121/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Gzy.
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Skarbnik E. Karpowicz -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy Gzy na rok 2020.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Na salę obrad przybył radny Wiesław Świątkowski. Aktualna liczba radnych biorących udział 
w posiedzeniu -15.
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 glosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr 
XVII/122/2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 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 Zastępcy Wójta.
Zastępca Cezary Parzychowski -powiedział, że przedstawia się Państwu radnym dwa 
projekty uchwal w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gzy położonej we wsi Pękowo. Pierwsza jest to 
działka o numerze 22/2 o powierzchni 1359 m2. Na tej działce był budynek geesowski 
przykryty eternitem, którego Gmina zutylizowała. Cena nieruchomości zostanie ustalona 
zgodnie z zasadami gospodarki nieruchomościami na podstawie art. 67 ust. 2. Po podjęciu przez 
Państwa radnych uchwały zostanie sporządzony wykaz nieruchomości do sprzedaży i zostanie 
zlecona wycena działki przez rzeczoznawcę.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski- odczytał treść projektu uchwały w sprawie sprzedaży w 
trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Gzy położonej we wsi Pękowo 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 XVII/123/2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gzy położonej we wsi Pękowo bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Zastępcy Wójta.
Zastępca Cezary Parzychowski -poinformował, że chodzi o działkę 278/2 o powierzchni 
1300 m2. Jest to działka po byłym sklepie. Była już w 2018 roku w projekcie budżetu na 2019 
rok. Okazało się, że działka była obciążona - w użytkowaniu mieszkańców wsi Pękowo. 
Mieszkańcy wynajmowali, korzystali z tej nieruchomości. Następnie była dzierżawiona i ta
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osoba płaciła jakieś pieniądze. Okazało się, że dzierżawca, najemca zrezygnował i zostały 
długi, które uregulowała Gmina Gzy. Formalnie nie było uchwały sołectwa Pękowo 
o rezygnacji korzystania z działki. W 2020 r. we wrześniu mieszkańcy wsi Pękowo podjęli taką 
uchwałę i działka przeszła do zasobu gminnego. Sprzedaż działki będzie w trybie sprzedaży 
przetargu nieograniczonego, a cenę określi rzeczoznawca. Będzie to dochód do następnego 
projektu budżetu na 2021 rok.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski- odczytał treść projektu uchwały w sprawie sprzedaży w 
trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Gzy położonej we wsi Pękowo 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 XVII/124/2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gzy położonej we wsi Pękowo bezwzględną 
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.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - udzielił głosu Kierownikowi Referatu Inwestycji, 
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
Kierownik IOŚ -powiedział, że projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na 
terenie gminy Gzy został opracowany przez Zakład Usług Wodnych w Mławie w porozumieniu 
z Urzędem Gminy. Został uzupełniony zgodnie z postanowieniem Państwowego Gospodarstwa 
Wody Polskie z dnia 17.06.2020 r. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 
jakim jest Zakład Usług w Mławie oraz prawa odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
odprowadzania, zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Gzy. Regulamin został przesłany Państwu radnym do przyjęcia projektu. Natomiast czy 
zostanie zaopiniowany w całości to okaże się po przesłaniu go do organu regulacyjnemu jakim 
są Wody Polskie.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W tym punkcie w dyskusji zabrali głos:
- radny A. Pychewicz,
- kierownik IOŚ.
Dyskusja w tym punkcie zakończona.
Przewodniczący Z. Kaczorowski- odczytał treść projektu uchwały w sprawie przekazania do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzanie ścieków na terenie 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 XVII/125/2020 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
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projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gzy 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, która stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Radny W. Czapliński -  odczytał wniosekKlubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie 
odwołania radnego Pana Zdzisława Kaczorowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W tym punkcie w dyskusji zabrali głos:
- radny W. Świątkowski,
- radca prawny,
- radny P. Kownacki,
- radny W. Czapliński,
- radny W. Żbikowski,
- radna E. Oleksa,
- radna J. Świderska,
- radny P. Zaremba,
Po zakończeniu dyskusja w tym punkcie zakończona Przewodniczący Z. Kaczorowski -  
poprosił radcę prawnego o przedstawienie procedury postępowania głosowania.
Radca prawny- powiedział, że należy ustalić treść karty do głosowania, wybrać Komisję 
Skrutacyjną oraz zarządzić przerwę techniczną do przygotowania do głosowania. Propozycją 
jest, aby karta go głosowania była w brzmieniu „ Czy jesteś za odwołaniem radnego Pana 
Zdzisława Kaczorowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Gzy?”
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił o składanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 
Radny W. Żbikowski -  zgłosił na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radnego Roberta Turek. 
Radny R. Turek -  zapytany, czy wyraża zgodę, wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna E. Oleksa - zgłosiła na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radnego Wiesława 
Karwacz.
Radny W. Karwacz -  zapytany, czy wyraża zgodę, wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny A. Pychewicz -  zgłosił na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radną Emilię Oleksa. 
Radna E. Oleksa -  zapytana, czy wyraża zgodę, wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał po głosowanie kto jest za wyłonieniem Komisji 
Skrutacyjnej w składzie radny Robert Turek, radny Wiesław Karwacz i radna Emilia Oleksa.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami 
„za”, przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” powołała Komisję 
Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania radnego Pana Zdzisława 
Kaczorowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady w składzie:
1. Radny Robert Turek
2. Radny Wiesław Karwacz
3. Radna Emilia Oleksa
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Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -o  godz. 16:45 zarządził przerwę techniczną. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -o  godz. 17.30 wznowił obrady. Poprosił Komisję 
Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania. Radni po oddaniu głosu 
podchodzili i wrzucali swoje głosy do przygotowanej urny.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i 
podanie wyników głosowania.
Członek Komisji Skrutacyjnej radny R. Turek - odczytał protokół z obliczenia głosów 
oddanych w głosowaniu tajnym z odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Gzy Pana 
Zdzisława Kaczorowskiego.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego z odwołania Przewodniczącego Rady 
Gminy Gzy Pana Zdzisława Kaczorowskiego - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu.
Karty z głosowania tajnego z odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Gzy Pana Zdzisława 
Kaczorowskiego -  stanowią załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Radny Z. Kaczorowski -podziękował za dotychczasową współpracę jako Przewodniczący 
Rady. Ma nadzieje, że jego zastępca będzie kontynuował pracę rady, a decyzje były przejrzyste 
i dawały szanse każdej stronie. Pamiętając , aby być sprawiedliwym wobec wszystkich. 
Wiceprzewodniczący Rady W. Żbikowski -  w celu potwierdzenia wyników głosowania 
odczytał Uchwałę Nr XVII/126/2020 w sprawie odwołania radnego Pana Zdzisława 
Kaczorowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 
18 do protokołu. Następnie podziękował Panu Z. Kaczorowskiemu za dotychczasową pracę.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Wiceprzewodniczący W. Żbikowski o godz. 17.45 
zamknął XVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gzy.

Cyfrowy zapis nagrania dokumentujący przebieg Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy 
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy:

Referent


