
P R o T O K Ó L Nr VII/2015 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku 


w Świetlicy Wiej skiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 13.37 otworzył VII Sesję Rady Gminy -

Gzy. Przywitał radnych i gości zaproszonych. 

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

biorących udział w posiedzeniu - 14. 

Przewodniczący L. Pytel oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik -

nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, 

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Biegała Krzysztof 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel- powiedział, 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 - w związku z tym, że został ogłoszony termin referendum 

ogólnokrajowego na dzień 6.09.2015 r. wniosła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

dwóch projektów uchwał: 

- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

(DPS w Ołdakach-Stefanowie) 

- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

(ZOL w Tasewach). 

Przewodniczący L. Pytel - zaproponował aby podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 

odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, 

zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. dotyczące DPS w Ołdakach-Stefanowie było 

rozpatrywane po punkcie 10 jako pkt 11, a podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 

odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, 
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zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. dotyczące ZOL-u w Tąsewach jako pkt 12 

porządku obrad Sesji. 

Pozostałe punkty porządku obrad będą rozpatrywane o dwa punkty niżej. 

Poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" przyjęła bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady porządek obrad sesji w brzmieniu jak niżej: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2014: 

a) wystąpienie Wójta; 

b) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci.96.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 

rok; 

c) zapoznanie z Uchwałą Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 07 maja 

2015 r. o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2014 rok i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Gzy; 

d) zapoznanie z Uchwalą Nr Ci.173.20 15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy; 

e) opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Gzy za 2014 rok; 

f) opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2014 

rok; 

g) dyskusja. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 

http:Ci.173.20
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7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej trzech lat 

lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gzy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 

Ad. pkt 3. 

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

Nr VV2015 odbytej w dniu 08 maja 2015 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 5. 

Przewodniczący L. Pytel udzielił głosu Wójtowi Gminy Pani Barbarze Polańskiej. -

al 

Wójt B. Polańska przedstawiła wystąpienie w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za -

rok 2014. 

Wystąpienie Wójta Gminy - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

bl 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Stanisław Franczak zapoznał z Uchwałą-

Nr Ci.96.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 



ci 
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10 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 


sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. 


Uchwała -stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jadwiga Koc - zapoznała z Uchwałą Nr 1/2015 


Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 07 maja 2015 r. o opinii wykonania budżetu 


Gminy Gzy za 2014 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 


Uchwała - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

dl 

Wiceprzewodniczący S. Franczak zapoznał z Uchwałą Nr Ci.173.20 15 Składu-

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 maja 2015 r. 

w spraWIe zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 

07 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 

Uchwała -stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

el 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

-Kwiatkowska poinformowała, że Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu 

Gminy Gzy za rok 2014 .. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 16.06.2015 r. -

stanowi załącznik nr 7 do niniej szego protokołu. 

fJ 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - również przedstawił 

pozytywną ocenę wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2014. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 16.06.2015 r. - stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

g/ 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - powiedział, że przed chwilą Pani Wójt zapoznała 

obecnych na sali obrad z wykonaniem budżetu za 2014 rok. Obecni zapoznali się także 

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu i z opiniami Komisji Rady, które wszystkie są pozytywne. 

http:Ci.173.20
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Radni również uważają, że wykonanie budżetu jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Nie mniej jednak analizując sprawozdanie chciałby zwrócić uwagę na kilka obszarów: 

1. Inwestycje 

Przypomniał, że każdy z radnych, sołtysów, Pani Wójt startując w wyborach ma cele, co do 

poprawy warunków życia mieszkańców, infrastruktury w swoich okręgach wyborczych, 

a tym samym patrząc na całą gminę. Według jego oceny cele te nie są realizowane 

względem oczekiwań. Za mała ilość środków jest przeznaczana na ten cel w budżetach na 

kolejne lata. Chcąc skorzystać z pomocy finansowej z zewnątrz Gmina musi posiadać 

pieniądze na określony cel, zaznaczone we własnym budżecie. 

2. Podatki 

Gmina Gzy jest gminą typowo rolniczą. Rozumie i popiera niższe podatki od górnych stawek. 

Jest natomiast przeciwny, aby kwota 673.218,84 zł była obniżką podatków, co stanowi 

60,18% wykonanych dochodów. Jego zdaniem, powyższa kwota powinna być uszczuplona 

w kolejnych budżetach, aby wystarczało na spłatę zaciągniętych kredytów. W ten sposób 

zwiększyłaby się pula pieniędzy na inwestycje tzn. budowę dróg, kolektorów słonecznych, 

oczyszczalnie ścieków. Nadmienił, że w 2014 r. - spłata kredytów wynosiła 285.805,23 zł, 

w roku 2015 - 400.000 zł, w roku 2016 - 550.050 zł 

3. Oświata 

Uznał, że od kilku lat rosną koszty utrzymania szkół. Ubywa dzieci, a ilość etatów nie. Skoro 

zmniejsza się liczba dzieci, zmniejsza się i subwencja. Na rok 2014 wynosiła 2.770.749 zł. 

Należy stwierdzić, że nie wystarcza ona na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, 

które wraz z pochodnymi wynosi 3.606.382,85 zł. Ze środków własnych Gminy na oświatę 

2014 r. wydano kwotę 1.502.202,09 zł. Stwierdził, że rozumie, że do oświaty należy 

dokładać, ale w nie takim stopniu jak to się dzieje. Dodał, że w trzech szkołach w latach 2000 

- 2010 uczyło się ponad 700 uczniów, w roku 2014 - 250 uczniów oprócz 5-ciolatków i 6-

ciolatków i uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej. Nie widzi w powiecie pułtuskim 

szkoły, w której wydatki na jednego ucznia byłyby tak wysokie jak są na terenie gminy Gzy. 

Jego zdaniem, należy czynić starania, aby przy konstrukcji następnych budżetów przyjąć 

takie rozwiązania, aby wydatki na oświatę znacznie zmalały. Potrzebna jest tu wola 

wszystkich, którzy uczestniczą w pracach przy budżecie. Podkreślił, że aby cel osiągnąć jest 

wiele sposobów, o których dziś nie chciał mówić. 
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Reasumując swoJą wypowiedź powiedział, że chciałby, żeby na koniec kadencji 

z podniesioną głową mógł powiedzieć, że wykonano kawał dobrej roboty, czego wszystkim 

obecnym i sobie życzy. 

Radny Jacek Barkała stwierdził, że Wiceprzewodniczący S. Franczak poruszył dużo-

spraw. Natomiast sam chciałby zabrać głos odnośnie podatków, a konkretnie umarzania 

zaległości podatkowych Poinformował, że w 2014 r. wydano 44 decyzje o odroczeniu 

i umorzeniu podatku. W jego ocenie przypadki losowe każdemu mogą się zdarzyć 

i w pewnych przypadkach umorzenie powinno być. Lista osób, którym udzielono pomocy 

publicznej zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest dosyć długa w tym 

10 podatników, którym umorzono podatek. Część z nich zna i wie, że były przypadki losowe. 

Ale są i takie osoby, że nie wie dlaczego umorzono im podatek. Chodzi tu o dwoje 

podatników (małżeństwo) gdzie kwota umorzenia wynosi ponad 2.000 zł. Znając ich sytuację 

uważał, że na pewno byliby w stanie zapłacić podatek. 

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2014 rok i poddał pod glosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VII/28/2015 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok-która stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do -

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały -

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj również przedstaswił-

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 
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Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 14 radnych, głosów "przeciwnych" 

i głosów "wstrzymujących" nie było. 

Uchwała Nr VII//29/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 2014 rok została podjęta bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Wójt B. Polańska - podziękowała za udzielenie absolutorium radnym i wszystkim 

pracownikom realizującym budżet. Powiedziała, że z Panią Skarbnik starają się skrupulatnie 

liczyć złotówki po stronie dochodów i wydatków. Lecz wiadomo, że apetyty Państwa radnych 

i jej są duże tym bardziej, że zbliża się następny okres finansowania, gdzie można pozyskać 

pieniądze, z tym, że trzeba mieć własne środki. Jednak uważa, że poprzednia Rada 

w poprzednim okresie, jeżeli chodzi o oszczędności budżetu zrobiła bardzo dużo, ponieważ 

gdyby nie było pewnych posunięć, to byłby problem nie tylko ze spłatą kredytu, ale i z 

budżetem. Analizując pewne działy w tym podatki uznała, że zawsze jest tak, że Rada 

dogłębnie analizuje wysokość podatku tzn. czy płatnicy będą w stanie temu sprostać. 

Jej zdaniem, podatek rolny w gminie nie jest za niski, ponieważ w innych gminach jest dużo 

niższy. 

Lecz w gminie mieszkańcy są zwolnieni z podatku od mieszkań, który jest wprowadzony 

praktycznie we wszystkich gminach. Dlatego temat ten trzeba przeanalizować i zastanowić 

się, czy nie warto byłoby takiego podatku wprowadzić i w naszej gminie. 

Jeśli chodzi o oświatę jest wiadomym, że koszty utrzymania oświaty są wysokie, ale uczniów 

jest coraz mniej. Natomiast zadania do wykonania szkoły mają takie same jak przy dużo 

większej ilości uczniów. Myśli, że redukcja etatów jaka nastąpiła w poprzedniej kadencji 

była na prawdę duża. Bardzo dużo nauczycieli odeszło na emeryturę. Praktycznie nie ma 

zatrudnionych emerytów w ogóle. Ostatni emeryt jaki pracował w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Przewodowie odchodzi. Kadra nauczycielska jest więc młoda .. 

Podkreśliła, że budżet jest i będzie realizowany i analizowany na bieżąco, a Gmina będzie 

ściągać środki, które będą w miarę możliwości do pozyskania, gdyż zadań do realizacji 

jest bardzo dużo. 

Przewodniczący L. Pytel - Pani Wójt życzył wszystkiego najlepszego, zdrowia 

i wytrwałości. A Państwu radnym podziękował za jednomyślne udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Gzy. 
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Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, ze jest to zmiana kosmetyczna - w załączniku Nr 2 do 

uchwały - Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy dodaje się ust. 8w brzmieniu: 

,,8. Urząd Gminy Gzy". Jest to zalecenie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w spraWIe zmiany w Statucie Gminy 

Gzy i poddał pod głosowanie. 

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

za", przy 

O głosów 
"

przeciwnych" oraz o głosów 
"

wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VII/3012015 

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do tej pory mieszkańcy gminy mogli składać tylko w formie 

papierowej. Aby umożliwić składanie deklaracji w formie elektronicznej należy podjąć 

stosowną uchwałę odnośnie wprowadzenia wzoru deklaracji do systemu informatycznego. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj również przedstawił-

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania -

przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poddał pod głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VII/3112015 

w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej - która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że umowa użyczenia pomieszczeń dla Stowarzyszenia-

Rozwoju Wsi Gzy była podpisana po likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej, gdy 

Stowarzyszenie zwróciło się do niej z wnioskiem o użyczenie lokali użytkowych. Jako Wójt 

Gminy miała możliwość podpisania umowy do 31.08.2015 r. Aby Społeczna Szkoła 

Podstawowa założona przez Stowarzyszenie mogła dalej funkcjonować, Stowarzyszenie 

złożyło wniosek o przedłużenie użyczenia lokali. Z uwagi na to, że jest to druga umowa, 

decyzję o użyczeniu lokali podejmuje Rada Gminy, która upoważnia Wójta Gminy do 

podpisania umowy. Przypomniała, że sprawa ta była omawiana na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady Gminy. Obie Komisje wyraziły zgodę na użyczenie pomieszczeń po byłej PSP 

na okres następnych czterech lat tj. do 31.08.2019 r. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek członka 

Komisji Rolnictwa i Budżetu Pana Jacka Grochowskiego o przedłużenie bezpłatnego 

użyczenia pomieszczeń po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach, w których przez 

ostatnie trzy la* mieściła się Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez 

Stowarzyszenie na okres 4 lat ( do 31.08.2019). 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w wniosku członka Komisji Pana Jacka Grochowskiego. 
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-Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w spraWIe wyrażenia zgody na 

użyczenie na okres powyżej trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gzy 

i poddał pod głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VII/32/2015 

w sprawIe wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej trzech lat lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Gzy- która stanowi załącznik nr 13 niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Przewodniczący L. Pytel przypomniał, że jak na wstępie mówiła Pani Wójt-

wprowadzając do porządku obrad dwa dodatkowe punkty, referendum ogólnokrajowe zostało 

ogłoszone na dzień 6.09.2015 r. 

Pytań nie było 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego-

obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na 

dzień 6 września 2015 r. i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami "za", przy 1-

głosie "przeciwnym" oraz 5 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VII/33/2015 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum 

ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. - która stanowi załącznik nr 14 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego -

obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na 

dzień 6 września 2015 r. i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu 9 głosami "za , przy -

1 głosie "przeciwnym" oraz 4 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VII/34/2015 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum 

ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. - która stanowi załącznik nr 15. 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 
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Ad. pkt 14. 

Radny Zdzisław Kaczorowski powiedział, że trochę spóźnił się na dzisiejszą Sesję więc -

chciał się zapytać o jedną sprawę. Przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 

Gminy stawiany był przez Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wniosek, aby 

przy projekcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy zmienić brzmienie 

§ 11 ust 5. na zapis dotyczący oszczędności na dietach sohysów. Następnie zapytał, co się 

stało z tym wnioskiem? 

Przewodniczący L. Pytel odpowiedział, że na wniosek Klubu Radnych PSL zgłoszony-

wniosek został wycofany. 

Radny Jacek Grochowski poinformował, że 31.05.2015 r. odbyły się wybory do Rad -

Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej. Spośród czterech kandydatów zostało wybranych 

dwóch delegatów, czyli on sam i Pan Cezary Wojciechowski. Przewodniczącym Rady 

Powiatowej został wybrany stary/nowy Przewodniczący Pan Stanisław Guzel zaś delegatem 

na Walne Zgromadzenie Pan Andrzej Mitkowski z Płocochowa gmina Puhusk. 

Po za tym zaszły zmiany w Gminnej Spółce Wodnej w Gzach. Ze względów zdrowotnych 

odszedł z pracy dotychczasowy kierownik GSW Pan Bojarski. W jego miejsce Zarząd GSW 

powołał jego osobę. W związku z tym zapoznaje rowy i miejsca, choć są dla niego znane, 

ale od innej strony. Stwierdził, że nie jest mu w tym łatwo, ale stara się robić co może. 

Przewodniczący L. Pytel pogratulował Panu J. Grochowskiemu wyboru na następną-

kadencję i prosił w miarę możliwości o wspieranie rolników. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński poinformował:-

- Trwa usuwanie azbestu. Firma z Gostynina zabiera azbest od mieszkańców, którzy 

wcześniej złożyli wcześniej zgłoszenia. 

- Realizowane są zadania z funduszu soleckiego, zostały zamontowane 2 przystanki tj. we wsi 

Sisice i Grochy-Imbrzyki. 

- Został wybrany wykonawca na wykonanie rowów w ramach funduszu sołeckiego. Rowy 

będą wykopywane w wsi Słończewo, Pękowo i Przewodowo Poduchowne. 

- Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie remontu łazienek w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Przewodowie. Termin otwarcia ofert - początek lipca 2015 r. 

- Został przygotowany i ogłoszony przetarg na żwirowanie dróg gminnych. 

Termin złożenia i otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 6.07.2015 r. 
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Osobiście stara się modyfikować specyfikacje tak, żeby dostarczony żwir miał coraz lepsze 

parametry. Termin wykonania zadania 31.10.2015 r . Terminy dostaw będą ustalane 

z sohysami poszczególnych wsi, żeby nie było to w okresie żniw. 

- Zostało ogłoszone zapytanie na wykonanie projektu rewaloryzacji zabytkowej alei 

w Ołdakach (droga do Pana Czartoryskiego) zgodnie z nakazem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

- Mieszkańcy gminy podpisują umowy na budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Jest już podpisanych około 100 umów, osoby te w większości dokonały wpłat w wysokości 

250 zł na dofinansowanie projektu. Jednak należy jeszcze poczekać, aby zlecić wykonanie 

projektu. Nie są jeszcze ogłoszone warunki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale 

projekt należy zrobić wcześnie, żeby mieć możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie 

do Urzędu Marszałkowskiego. 

- Pani Wójt podpisała umowę na dofinansowanie drogi we wsi Żebry-Wiatraki. Po podpisaniu 

umowy przez Pana Marszałka zostanie ogłoszony przetarg na realizację na wykonanie 

odcinka drogi w tej wsi. 

- Trwa realizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy. 

Wójt B. Polańska dodała:-

- W tym roku zaczyna się realizować odcinek drogi wojewódzkiej. W IV kwartale ma być 

zrobione 2 800 mb tj. od ronda w Przewodowie w stronę wsi Kozłówka i od ronda 

w stronę wsi Gromin gm. Puhusk. Na spotkaniu Pan Marszałek obiecał w tym roku 

częściową modernizację drogi, a przez okres trzech lat droga będzie wykonana w całości. 

- W najbliższą niedzielę od dnia 28.06.2015 r. zaczyna się nawiedzenie parafii naszej gminy 

przez Matkę Bożą w Jasnogórskim wizerunku. W związku z tym dzięki sohysom 

i mieszkańcom i pracownikom urzędu gminy na drogach poczyniono wiele starań, 

uporządkowana została droga wojewódzka i drogi powiatowe. W rozmowie władze 

wojewódzkie i powiatowe wyraziły zgodę na w miarę bezpieczne przystrojenie dróg, tak 

aby mogły się swobodnie mijać pojazdy. W dniach nawiedzenia obrazu Matki Bożej policja 

w czasie pełnienia dyżurów będzie dbała o bezpieczeństwo osób, które będą brały udział 

w uroczystościach. 

- Dzisiaj o godz. 17.00 w Puhusku rozpoczyna się III Puhuski Festiwal im. Krzysztofa 

Klenczona. Festiwal potrwa 3 dni i zakończy się w niedzielę (28.06.2015 r.) o godz. 20.00 

Złotym Jubileuszem Czerwonych Gitar. 
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- Jutro (26.06.2015 r. jest zakończenie roku szkolnego. 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gzach zaprasza na bezpłatne warsztaty taneczne i aerobik, które będą się 

odbywały w poniedziałki i czwartki w Świetlicy Wiejskiej w Kozłówce. 

Od dnia 16.07.2015 r. od godz. 14.30 będą prowadzone zajęcia z dziećmi od 6 do 12 roku 

życia, od godz. 16.00 zajęcia dla młodzieży, a od godz. 17.30 aerobik dla dorosłych. 

Natomiast we wtorki i środy od 15.07.2015 r. od godz. 11.00 do godz. 13.00 będą odbywały 

się zajęcia dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach 

. Przewodniczący L. Pytel- poinformował, że w związku z upływem kadencji ławników 

sądowych Rada Gminy Gzy do 30.06.2015 r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników 

na nową kadencję 2016 - 2019: Dla potrzeb Sądu Rejonowego w Puhusku do orzekania 

w sprawach rodzinnych i nieletnich ma zostać wybrany 1 ławnik. 

Informacja - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 15. 
Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - zapytał Panią Wójt, czy 

Starostwo Powiatowe składało już wniosek o wycinkę drzew w pierwszej kolejności przy 

drodze powiatowej w centrum wsi Gzy do Publicznego Gimnazjum. Dodał, że procedury te 

długo trwają, a niektóre drzewa mają poprzerywane korzenie, inne rosną zaraz przy jezdni. 

Są to samosiewy, które mają już od 40 lat do 50 lat. Według jego oceny drzewa na 

wymienionym odcinku stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, a jest ich ok..18 szt. w tym 

topole 60-letnie. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że myśli, że wniosek taki został złożony, ponieważ była 

pracownica Starostwa Powiatowego i z naszym pracownikiem wyjeżdżała w teren. Był 

robiony opis drzew, tylko trudno jej powiedzieć, czy akurat tych drzew. Postara się to 

sprawdzić. 

Radny i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - powiedział, że z tego, co 

wie, to drzewa są naznaczone, ale przy PG- 5 szt.Ja chodzi mu o resztę drzew. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.45 

zamknął VII Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

PRZEWODNICZĄCY 

Leon 


