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RADA GMINY GZY 


Protokół Nr 11/2014 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 09 grudnia 2014 r. 


Gzy grudzień 2014 rok 




PROTOKÓŁ NrII/2014 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 09 grudnia 2014 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 


Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.15 otworzył II Sesję Rady Gminy 


Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 


stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 


radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 


Radni nieobecni: 


1. Kaczorowski Zdzisław 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy 

Państwo radni. 

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

punktu "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu". 

Wyjaśniła, że umowa najmu dotyczy lokalu zajmowanego przez Pocztę. Umowa została 

podpisana na trzy lata i nie może jej przedłużyć. W związku z tym zwraca się do Państwa 

radnych o wyrażenie zgody na zawarcie umowy. 

Przewodniczący L. Pytel - zaproponował, żeby podjęcie uchwały zgłoszonej przez Panią 

Wójt było punktem 7 porządku obrad, pozostałe punkty zostaną przesunięte o jeden punkt 

niżej. 

Następnie poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Panią Wójt z propozycją 

umieszczenia go pod pozycją 7 porządku obrad. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" zaakceptowała wprowadzenie 

punktu jako punktu 7 porządku obrad. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał porządek obrad z zaakceptowaną zmianą i poddał pod 

głosowanie: 
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l. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Gzy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Sprawy bieżące gminy. 

10. Wolne wnioski i pytania. 

11. Zamknięcie Sesji. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami " za" , przy 

Ogłosów "przeciwnych " oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu Rady porządek obrad Sesji jak wyżej. 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że protokół z poprzedniej Sesj i Rady Gminy 

Nr 112014 w dniu 28 listopada 2014 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł Się 

z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt s. 
Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że zgodnie ze Statutem Gminy Gzy Rozdział IV 

§ 14 Rada Gminy powołuje trzy stałe komisje tj. Komisję Rewizyjną, Komisję Rolnictwa 

i Budżetu i Komisję Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród radnych. Zastępcę Przewodniczącego 


Komisji wybiera komisja ze swego grona. Każdy radny ma prawa i obowiązki pracy w stałej 


komisji Rady. 


W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 


biorących udział w posiedzeniu - J5. 


Przewodniczący L. Pytel - w dalszej kolejności zaproponował zgłaszanie kandydatów do 


Komisji Rewizyjnej, która zgodnie ze Statutem Gminy składa się z pięciu osób. 
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Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Stefan Stanisław Franczak - w ImIemu 


Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej zgłosił 


następujących radnych: Jadwigę Koc, Krzysztofa Biegałę, Emilię Oleksa, Jacka Wiktora 


Grochowskiego. 


Przewodniczący L. Pytel- poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów do Komisji. 


Radny Piotr Kownacki - zgłosił kandydaturę radnego Zdzisława Kaczorowskiego. 


Przewodniczący L. Pytel - pytał kolejno radnych zgłoszonych do Komisji, czy wyrażają 


zgodę do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 


Wszyscy zgłoszeni kandydaci do Komisji wyrazili zgodę. 


Przewodniczący L. Pytel - zaproponował zgłaszanie kandydatów do Komisji Rolnictwa 


i Budżetu. 


Radna Jadwiga Koc - w imieniu Klubu PSL zgłosiła do tej Komisji następujących radnych: 


Tomasza Sobieraj, Mariusza Mordwińskiego, Leona Pytel, Jacka Barkałę, Stefana Stanisława 


Franczak, Jacka Wiktora Grochowskiego. 


Przewodniczący L. Pytel- poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów do Komisji. 


Radna Marianna Filipowicz - zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Kownackiego. 


Radny Mordwiński Mariusz - zgłosił kandydaturę radnego Artura Baleńskiego. 


Przewodniczący L. Pytel - pytał kolejno radnych zgłoszonych do Komisji, czy wyrażają 


zgodę do składu osobowego w Komisji Rolnictwa i Budżetu. 


Zapytani kandydaci zgłoszeni do składu osobowego Komisji oprócz radnego 


A. Baleńskiego wszyscy wyrazili zgodę 


Przewodniczący L. Pytel- zapytał, czy sąjeszcze kandydatury? 


Radny Jacek Wiktor Grochowski - zgłosił do składu Komisji radną Mariannę Filipowicz, 


która zapytana, czy wyraża zgodę do składu Komisji, wyraziła zgodę. 


Przewodniczący L. Pytel - zaproponował zgłaszanie kandydatów do składu osobowego 


Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 


Radny M. Mordwiński - w imieniu Klubu PSL do składu osobowego tej Komisji 


zaproponował następujących radnych: Bożenę Kwiatkowską, Emilię Oleksa, Krzysztofa 


Biegałę, Jadwigę Koc, Artura Baleńskiego. 


Przewodniczący L. Pytel - pytał kolejno radnych zgłoszonych do Komisji, czy wyrażają 


zgodę do składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 


Zapytani kandydaci zgłoszeni do składu osobowego Komisji wszyscy wyrazili zgodę. 
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Radny J. W. Grochowski - do składu osobowego Komisji zgłosił radną Joannę Świderską 

i radnego Zdzisława Kaczorowskiego. 

Przewodniczący L. Pytel - poinfonnował, że są już składy osobowe poszczególnych 

Komisji stałych i zaproponował ich przegłosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła składy osobowe Komisji. 

Przewodniczący L. Pytel- w dalszej kolejności poddał pod głosowanie skład liczbowy 

Komisji Rewizyjnej w ilości 5 osób. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła skład liczbowy Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie skład liczbowy Komisji Rolnictwa 

i Budżetu. Przypomniał, że do Komisji zostało zgłoszonych 8 osób. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła skład liczbowy Komisji 

Rolnictwa i Budżetu w liczbie 8 osób. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie skład liczbowy Komisji Oświaty, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w zgłoszonej liczbie 7 osób. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła skład liczbowy Komisji 

Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w liczbie 7 osób. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał składy liczbowe poszczególnych Komisji i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła składy liczbowe 

poszczególnych Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący L. Pytel - zaproponował 5-minutową przerwę, aby składy osobowe 

poszczególnych Komisji wskazały ze swojego grona Przewodniczącego Komisji, którego 

wyboru dokona Rada. 

Po przerwie. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa i Budżetu. 
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Radny M. Mordwiński - w imieniu Klubu PSL zgłosił na Przewodniczącego Komisji 


kandydaturę radnego Tomasza Sobieraj. 


Radny Tomasz Sobieraj - zapytany, czy wyraża zgodę na Przewodniczącego Komisji, 


wyraził zgodę. 


Przewodniczący L. Pytel- zapytał, czy sąjeszcze inne kandydatury? 


Innych kandydatur nie było. 


Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Tomasza Sobieraj. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 


O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" wybrała na Przewodniczącego 


Komisji Rolnictwa i Budżetu radnego Tomasza Sobieraj. 


Przewodniczący L. Pytel - poprosił o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Komisji 


Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 


Radny Krzysztof Biegała - na Przewodniczącego tej Komisji zgłosił kandydaturę radnej 


Bożeny Kwiatkowskiej. 


Radna Bożena Kwiatkowska - zapytana, czy wyraża zgodę na Przewodniczącego Komisji 


wyraziła zgodę. 


Przewodniczący L. Pytel - zapytał, czy są inne kandydatury na Przewodniczącego Komisj i 


? 


Innych kandydatur nie było. 


Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Bożeny 


Kwiatkowskiej. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymującym" wybrała na Przewodniczącego 


Komisj i Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radną Bożenę Kwiatkowską. 


Przewodniczący L. Pytel - poprosił o zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 


Rewizyjnej. 


Radny P. Kownacki - na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę 


radnego Zdzisława Kaczorowskiego. 


Radny K. Biegała - zgłosił kandydaturę radnej Jadwigi Koc. 


Zapytany przez Przewodniczącego L. Pytla radny Zdzisław Kaczorowski, czy wyraża zgodę 


na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zgody nie wyraził. Zaś zapytana radna Jadwiga 


Koc zgodę wyraziła. 
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Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Jadwigi Koc. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 


Ogłosów "przeciwnych" oraz l głosie "wstrzymującym" wybrała na Przewodniczącego 


Komisji Rewizyjnej radną Jadwigę Koc. 


Przewodniczący L. Pytel - zarządził S-minutową przerwę, aby radni ze swoich składów 


osobowych Komisji mogli wybrać Zastępcę Przewodniczącego. 


Po przerwie. 


Poszczególne Komisje powiadomiły Przewodniczącego Rady o wyborze Zastępcy 


Przewodniczącego Komisji. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe ustalenia składów 


osobowych Komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami " za" , przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymującym" podjęła Uchwałę Nr 11/3/2014 


w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Gzy - która stanowi załącznik 


nr 3 do niniejszego protokołu. 


Przewodniczący L. Pytel- ogłosił przerwę wobradach w celu zapoznania Komisji stałych 


tj. Komisji Rolnictwa i Budżetu i Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 


Komisje nie wniosły uwag do przedstawionego projektu uchwały. 


Po lO-minutowej przerwie Przewodniczący L. Pytel wznowił obrady Sesji. 


Ad. pkt 6. 


Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że Gmina Gzy złożyła wniosek 


o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy (0,4% w roku 2014) na kwotę 

81.440 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 


pomieszczeń do nauki dla dzieci 6-letnich. 


W związku z tym, że było bardzo dużo złożonych wniosków Ministerstwo Edukacji przyjęło 


pewne kryteria rozdziału środków. Gmina Gzy uzyskała kwotę niepełną. Z przyjętych trzech 


kryteriów znalazła się w drugim kryterium, gdzie wnioski opiewały na kwoty od 50.000 zł do 


135.000 zł i uzyskała kwotę 50.000 zł. Kwota ta musi zostać wprowadzona do budżetu 


gminy po stronie dochodów i wydatków. 


Kwota 50.000 zł została podzielona w następujący sposób: 


- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie - 20.297 zł; 
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- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie - 19.020 zł; 


- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach - 10.683 zł. 


Przyjęto wskaźnik procentowy, jaki gmina uzyskała na wnioski tj. plan wydatków 


zwiększony w wysokości 61,39% kwoty wnioskowanej. 


Ponadto dokonano zmiany o kwotę 495,36 zł w dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły 


Podstawowej w Gzach w związku ze zwiększeniem liczby uczniów od l listopada 2014 r. 


Na koniec poprosiła Szanowną Radę o podjęcie uchwały z uwagi na krótki okres do realizacji 


zadania - do końca 2014 r. 


Pytań nie było. 


Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 


Gminy Gzy na rok 2014 i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymującym" podjęła Uchwałę Nr 11/412014 


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 - która stanowi załącznik 


nr 4 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 7. 


Wójt B. Polańska - przypomniała, że tak jak powiedziała wcześniej umowa najmu lokalu na 


potrzeby Poczty Polskiej kończy się z końcem grudnia 2014 r. Jako Wójt Gminy następną 


umowę najmu może zawrzeć pod warunkiem, że Szanowna Rada wyrazi zgodę na jej 


zawarcie. W związku z tym zwróciła się z prośbą o taką zgodę. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe wyrażenia zgody na 


zawarcie umowy najmu i poddał pod glosowanie. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymującym" podjęła Uchwałę Nr 11/512014 


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - która stanowi załącznik nr 5 do 


niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 8. 


W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 


Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska - z uwagi na zbliżający się okres świąteczny w imieniu swoim, Gminnego 


Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach poprzez sołtysów 


zaprosiła osoby samotne, emerytów i rencistów na organizowaną w dniu 17.12.2014 r. 
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o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gzach uroczystą Wigilię. Nadmieniła, że na 

uroczystość zostanie przygotowany poczęstunek oraz występy dzieci ze Społecznej Szkoły 

w Gzach. Przybycie na Wigilię należy potwierdzić telefonicznie. 

W związku z kończącym się rokiem 2014 poinformowała, że zadanie zostały zrealizowane 

w 95%. Końcówki, które zostały niezrealizowane z różnych względów będą przekładane na 

następny rok. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim złożyła życzenia. Życzyła 

zdrowych, wesołych, pogodnych i radosnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku, a za ich 

pośrednictwem ich rodzinom. 

Ad. pkt 10. 

Radny J. Grochowski - uznał, że zima jest piękna. Ale mieszkańcy gminy nie wiedzą kto 

i gdzie będzie odśnieżał. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - wyjaśnił, że tak jak co roku trzeba dzwonić do 

niego na nr telefonu komórkowego 692618999. Całość dróg została podzielona na sześć 

części. Cztery części odśnieżał będzie Pan Paweł Fiet, który zaoferował kwotę 81 zł za 

1 godz. odśnieżania. Część II Kozłówka - Pękowo - Pękowo - Przewodowo Majorat 

odśnieżał będzie Pan Janusz Zadrożny za kwotę 86,40 zł za 1 godz. odśnieżania. 

Część IV u Pana Elaka odśnieżał będzie Pan Łysik za kwotę 86,40 zł za 1 godz. odśnieżania. 

Radny P. Kownacki - zapytał, kto będzie odśnieżał w jego sołectwie? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że wieś Begno będzie odśnieżał Pan Fiet. 


Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak - poprosił Pana Wójta o odczytanie tras odśnieżania, 


oprócz tras, które będą odśnieżane przez Pana P. Fieta. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński - przedstawił trasy odśnieżania przez Pana J. Zadrożnego 


Część II 

Trasy odśnieżania: 

1. Kozłówka - Pękowo - Trzciniec 

2. Pękowo - Pękowo Górki 

3. Pękowo do drogi wojewódzkiej 618 

4. Pękowo - Pękowo (do Kozłowiaka) 

5. Przewodowo Poduchowne - wieś 

6. Przewodowo Poduchowne - koło cmentarza 

7. Przewodowo Maj orat do lasu 
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8. Przewodowo Parcele - przez wieś 

9. Przewodowo Parcele - Pękowo 

10. Nowe Przewodowo - po obu stronach drogi wojewódzkiej 618 

11. hUle drogi w rejonie i gminie w miarę potrzeb po uzgodnieniu z Urzędem Gminy. 


Część IV - odśnieżał będzie Pan Lysik 


Trasyodśnieżania: 


1. Nowe Borza - Wysocki 

2. Nowe Skaszewo - Sulnikowo 

3. Sulnikowo - Sulnikowo (przez wieś) 

4. Gzy - Lady Krajęczyno (koło hydroforni) 

5. Gzy Wisnowa przez wieś 

6. Gzy - Gzy Wisnowa 

7. Inne drogi w rejonie i gminie w miarę potrzeb i po uzgodnieniu z Urzędem Gminy. 


Przewodniczący L. Pytel - poprosił, że jeśli jest to możliwe, trasy odśnieżania skopiować 


i rozdać sohysom. 


Trasy odśnieżania w sezonie zimowym 2014/2015 - stanowią załącznik nr 6 do niniej szego 


odśnieżania. 

Radny M. Mordwiński - zapytał Przewodniczącego Rady i Panią Wójt, czy 

niewykorzystane środki z funduszu sołeckiego za 2014 r. nIe przepadną, czy będą 

realizowane? Powiedział, że chodzi o drogę we wsi Wójt y - Trojany. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - wyraził nadzieję, że zadanie będzie jeszcze 

zrealizowane. Poinformował, że dzwoni do wykonawcy, ale trudno jest powiedzieć jak 

będzie. 

Radny M. Mordwiński - zapytał, co będzie, jeżeli zadanie nie będzie zrealizowane? 


Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że końcem roku budżetowego jest 31.12.2014 r. 


i środki będą niewykonalne. 


Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że kiedy był realizowany odcinek drogi asfaltowej we 


wsi Wójt Y -Trojany wykonawca obiecał, że wykona dodatkowo remont dywanika 


asfaltowego - położenie nawierzchni asfaltowej na części popękanego asfaltu. Dodała, że 


w grę wchodzi kwota ok. 7.000 zł i nie ma możliwości, żeby inny wykonawca przyjechał 


z asfaltem i wykonał zadanie. 
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Wykonawca, który realizował odcinek drogi w tej wsi o długości 350 mb i był zobowiązany 

terminami obiecał, że wykona dodatkowe zadanie. W związku z tym z Panem Wójtem 

dzwonią do niego, ponieważ nikt inny na tak małą kwotę ( ok. 7.000 zł) nie podejmie się 

wykonać zadania. Gmina jednak nie ma wpływu na wykonawcę i pomimo Jeszcze 

sprzyjającej pogody nie wiadomo, czy zadanie zostanie zrealizowane. Jednocześnie dodała, 

że jeśli kwoty funduszu sołeckiego są w powyższej wysokości to jest problem 

z wykonaniem zadań. 

Sołtys wsi Nowe Borza Henryk Elak - w kwestii odśnieżania powiedział, że Pan Łysik ceny 

1 godz. odśnieżania nie obniżył. Skoro więc podjął się odśnieżania, to na drodze niech nie 

robi koryta. Przypomniał, że w poprzednim roku Pan Rybarczyk słabym sprzętem potrafił 

drogi odśnieżyć na autostrady. Natomiast Pan Łysik mówił, że ma słaby pług. W związku z 

tym zapytał, po co Pan Łysik podejmuje się odśnieżania i za co chce brać pieniądze? Uznał, 

że skoro Pan Łysik podjął się odśnieżania i bierze za to pieniądze, to powinien to robić 

solidnie. Według niego odśnieżanie wykonywane przez Pana Łysika jest warte śmiechu. 

Poza tym później, przychodzą do niego mieszkańcy wsi i pytają go co on robi, że tak słabo 

jest odśnieżone? Podkreślił, że na odśnieżanie wykonywane przez Pana Łysika szkoda tylko 

nerw i zdrowia. 

Wójt. B. Polańska - poinformowała, że takie uwagi zgłasza się wtedy, kiedy Pan Łysik 

odśnieża. Powiedziała, że gdy dzwonią do niej sołtysi, pyta się ich jak odśnieżają 

wykonawcy, to mówią, że dobrze. Natomiast Pan Elak mówi teraz, że ma zastrzeżenia. Jej 

zdaniem, jeśli Pan Elak miał zastrzeżenia do pracy Pana Łysika, to powinien ją informować 

o tym bezpośrednio. Powinno to być tak jak w tym roku było z równiarką. Jeżeli było źle 

zrobione, równiarka została odwołana. Tak trzeba też robić z odśnieżaniem, ale wtedy kiedy 

jest odśnieżanie na miejscu, a nie po jakimś czasie. W związku z tym jeśli będą sygnały, że 

jest odśnieżone za wąsko, że jest źle, to wówczas gmina będzie podejmować odpowiednie 

decyzje. 

Sołtys wsi Nowe Borza H. Elak - powiedział, że za każdym razem, kiedy Pan Łysik 

odśnieżał jeździł z nim. Dodał, że na drodze koło Pana Kaszuby ( Nowe Borza - Gzy) 

powiedział, że śniegu nie może przepchać, bo za grosze tego nie będzie robił. Przyjechał więc 

Pan Rybarczyk i śnieg pchnął ponad słupy. Następnie zapytał, po co Pan Łysik przystępuje do 

przetargu? 
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Wójt B. Polańska - przyznała, że rzeczywiście, jeżeli ktoś bierze za to pieniądze to powinien 

robić to dobrze. Jeśli robi źle, to sprawy takie należy zgłaszać w trakcie odśnieżania. 

Jednocześnie nadmieniła, że wcześniej gmina do odśnieżania była podzielona na 4 części. 

Obecnie została podzielona na 6, żeby można było szybciej dokonać odśnieżania. Wyjaśniła, 

że cena jest zróżnicowana dlatego, ponieważ na niektóre części było bardzo dużo chętnych, 

a na niektóre nie było. 

Radny Zdzisław Kaczorowski - zwrócił Sle z prośbą do radnych o ustalenie godzin 

posiedzeń komisji i posiedzeń Rady. Nadmienił, że w jego sytuacji jest problem, ponieważ 

wielu nauczycieli, którzy pracują w kilku szkołach i jeżdżą między tymi szkołami są bardzo 

napięte grafiki godzinowe. W związku z tym wszelkiego rodzaju zmiany są niesamowicie 

skomplikowane. Pod koniec poprzedniej kadencji Rady nie chciał mieszać. Ale uznał, że 

byłoby dobrze gdyby Rada nie spotykała się wcześniej jak o godz. 14.30. Zaproponował, żeby 

na ten temat wypowiedzieli się wszyscy, iż jest to poważny problem. Jego zdaniem, być 

może inni są bardziej dyspozycyjni czasem, inni mniej, ale godz.14.30 to całkiem rozsądna 

propozycja. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że można przyjąć godną propoZYCJę, która 

odpowiadałaby większości. Osobiście uważał, że godzina 13.00 , czy 13.30, aby nie blokować 

pracy urzędu jest najbardziej godziną wyrazistą. Natomiast godzina późniejsza, przy większej 

ilości punktów porządku obrad przeciągnie się do godz. 16.00, a nawet powyżej godz. 16.00. 

Wówczas nie wie, czy Panie dyrektorki szkół będą chciały uczestniczyć w posiedzeniach 

Sesji, chociaż od czasu do czasu wnioskują o zwolnienie nawet w czasie, w którym 

dotychczas odbywają się posiedzenia Sesji - godz. 13.00. 

Dodał, że w miastach Sesje odbywają się nawet po godzinach pracy godz.l6.00, godz. 

17.00. U nas przyzwyczailiśmy się wszyscy do godz.13.00 lub 13.30. Uważał, że ta godzina 

mogłaby zostać. Jego zdaniem, z uwagi na krótki porządek obrad np. 5 czy 6 punktów, Sesja 

mogłaby być o godz. 14.00. Natomiast w większości, jeżeli porządek obrad jest wydłużony 

powyżej 10 punktów i trzeba podjąć kilkanaście uchwał na jednej Sesji, to Sesji nie da się 

zamknąć po 1,5 godz. lub 2 godz. Wnioskował, żeby utrzymać godz. 13.00 lub ewentualnie 

godz. 13.30. a w przypadkach o skróconym porządku obrad do 10 punktów Sesje mogą być 

i o godz. 14.00. Poprosił, żeby na ten temat wypowiedzieli się radni. 

Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Stefan Stanisław Franczak - miał 

odmienne zdanie. Uzasadnił, że w posiedzeniach Sesji biorą udział sohysi wsi. 

http:godz.13.00
http:godz.l6.00
http:godz.14.30
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Większość sohysów i większość radnych ma swoje obowiązki w domu (wieczorne obrządki 

inwentarza). Proponował rozpoczęcie obrad Sesji nie o godz. 13.30, a o godz. 12.00, tak 

żeby każdy mógł wcześniej wrócić do domu, do swoich obowiązków wieczornych. 

Podkreślił, że wygodnie byłoby i dla urzędu i dla sohysów, a także dla większości radnych. 

Radna M. Filipowicz - podkreśliła, że zgodnie ze Statutem Gminy Sesje Rady Gminy 

zwołuje Przewodniczący Rady w porozumieniu z Panią Wójt. Dlatego przychyla się bez 

względu na godzinę. Aczkolwiek lepiej byłoby, aby Sesje odbywały się o godz. 13.00 niż 

o godz. 14.00. 


Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak - uznał, że wypadałoby się o zdanie zapytać także sołtysów. 


Przewodniczący L. Pytel- po wysłuchaniu głosów sohysów poinfornlOwał, że proponuje tak 


jak proponują sohysi, żeby posiedzenia Sesji odbywały się jak dotychczas o godz. !3.00. 


Radny Z. Kaczorowski - zapytał, jak dotychczas? 


Przewodniczący L. Pytel- wyjaśnił, że o godz. 13.00 ewentualnie o godz. 13.30. 


Radny Z. Kaczorowski - zaproponował godz. 13.30. 


Radny P. Kownacki - również był za rozpoczynaniem obrad Sesji o godz. 13.30. 


Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak - zwrócił uwagę, że posiedzenia Komisji mogą być później 


lub wcześniej , sohysom chodzi tylko o Sesje. 


Radny Z. Kaczorowski - wyjaśnił, że chodzi o posiedzenia Komisji i Sesje. 


Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie godz. 13.00 


Za zwoływaniem Sesji na godz. 13.00 glosowało 3 radnych, pozostali radni byli za 


zwoływaniem Sesji na godz. 13.30. 


Radna Emilia Oleksa - zapytała o godziny posiedzeń Komisji. 


Przewodniczący L. Pytel - odpowiedział, że godziny posiedzeń Komisji mogą być różne, 


ponieważ posiedzenia Komisji mogą być wspólne i oddzielne, ale nie wcześniej jak o godz. 


12.00. 


Następnie poprosił radnych o wypełnienie oświadczeń majątkowych i złożenie ich do 


28 grudnia br. tj. 30 dni od dnia złożenia ślubowania. 


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim obecnym, a za ich 


pośrednictwem ich rodzinom życzył dużo zdrowia, pomyślności, radości, spędzenia świąt 


w gronie rodziMym i spokoju. 


Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.50 

zamknął II Sesję Rady Gminy Gzy. 
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