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P R o T O KÓŁ NrXI/2015 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 października 2015 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel- o godz.13.40 otworzył XI Sesję Rady Gminy Gzy. 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do niniej szego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

11 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Biegała Krzysztof 

2. Franczak Stefan 

3. Kaczorowski Zdzisław 

4. Kwiatkowska Bożena 

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? 


Nie widząc żadnych propozycji zmian, zaproponował przyjęcie porządku obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sohysa w sołectwie 

Skaszewo Włościańskie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do sądu Rejonowego w Puhusku. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy Gzy w roku 


szkolnym 2014/2015 


8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 


samorządowej i kierowników jednostek i organizacyjnych Gminy Gzy. 
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10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

11. Sprawy bieżące gminy. 

12. Wolne wnioski i pytania. 

13. Zamknięcie Sesj i. 

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła w/w porządek obrad. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

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

Rady Gminy Nr X/2015 odbytej w dniu 20 października 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 interpelacj i. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy Barbara Polańska wyjaśniła, że wpłynął wniosek Pana Waldemara Kickiego -

o rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa wsi Skaszewo Włościańskie. W związku z tym, że 

należy dokonać wyboru sołtysa w tej wsi konieczne jest podjęcie stosownej uchwały. Z uwagi 

na zbliżający się termin płatności IV raty podatku gruntowego przewiduje się, że wybory 

sołtysa zostaną przeprowadzone do dnia 15 listopada 2015 r. 

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

proj ektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię -

do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie 

Skaszewo Włościańskie. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy z dnia 22.10.2015 r. - stanowi 

załącznik nr 3 do niniej szego protokołu. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

Emilia Oleksa - przedstawiła również pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy z dnia 

22.10.2015 r. - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie i poddał pod głosowanie. 



- 3 -

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu 11 głosami "za" przy-

O głosów "przeciwnych" oraz O głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XI/47/2015 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie 

- która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

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

należy wybrać ławnika do Sądu Rejonowego w Pułtusku na kadencję 2016-2019. 

Do Rady Gminy została zgłoszona jedna kandydatura. Wybór ławnika przez Radę następuje 

w głosowaniu tajnym. W związku z tym należy powołać Komisję Skrutacyjną składającą się 

z trzech radnych. Po czym poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji 

Skrutacyjnej. 

Radny Mariusz Mordwiński - zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Sobieraja. 

Radna Emilia Oleksa zgłosiła kandydaturę radnej Joanny Świderskiej i radnego Artura -

Baleńskiego. 

Zgłoszeni radni zapytani kolejno, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, 

zgodę wyrazili. 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami "za", przy O głosów "przeciwnych" oraz 

O głosach "wstrzymujących" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie; 

- Tomasz Sobieraj 

- Joanna Świderska 

- Artur Baleński 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił członka Zespołu opiniującego kandydata na ławnika 

o przedstawienie opinii. 

Członek Zespołu opiniującego radny Tomasz Sobieraj - poinformował, że Zespół 

opiniujący kandydata na ławnika pozytywnie zaopiniował kandydata na ławnika do Sądu 

Rejonowego w Pułtusku w osobie Pani Heleny Grzelakowskiej. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że zostaną rozdane kartki do głosowania. 

Na kartce do głosowania jest jedno nazwisko. Jeśli jesteśmy za kandydatem zaznaczamy 

krzyżykiem kwadrat z podpisem TAK, Jeśli jesteśmy przeciw kandydatowi zaznaczamy 

krzyżykiem kwadrat z podpisem NIE. Zaznaczenie obu kwadratów lub nie zaznaczenie 

żadnego z nich powoduje, ze oddany głos jest nieważny. 
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Następnie zarządził 5-cio minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił 

o ukonstytuowanie się i przygotowanie kartek do głosowania. 

Po przerwie 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o rozdanie 


radnym kartek do głosowania. 


Po zaznaczeniu wybranego kwadratu wyczytywani przez Przewodniczącego L. Pytla radni 


oddali swoje głosy wrzucając je do urny. 


Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu. 


Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej T. Sobieraj odczytał protokół z wyników
-

głosowania na ławnika. W wyniku tajnego glosowania ławnikiem do Sadu Rejonowego 

w Pułtusku została wybrana Pani Helena Grzelakowska. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu -

Rejonowego w Pułtusku i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -11 głosami "za przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XI/48/2015 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rej onowego w Pułtusku - która stanowi załącznik nr 6 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że do końca października Wójt Gminy przedstawia -

informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy Gzy w roku szkolnym 

2014/2015. Prowadzenie szkół należy do zadań własnych gminy, a w szczególności: 

- zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych 
. .  . 
I gImnazJum; 

- zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla działalności; 

- zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej. 

Ponadto do zadań gminy wymienionych w ustawie Karta Nauczyciela należy: 

- stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli; 

- wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

Zadania oświatowe są związane z obowiązkiem: 

- inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów 

wychowawczych; 
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- kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

- realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy Gzy w roku szkolnym-

2014/2015 została przyjęta przez aklamację - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Przewodniczący L. Pytel - przedstawił informację o złożonych oświadczeniach 


majątkowych radnych Gminy Gzy. 


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


biorących udział w posiedzeniu -12. 


Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych 


radnych Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 8 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska - przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 


pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 


Gzy. 


Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 


samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 9 


do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 10. 

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

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących poinformowała, że: -

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku ogłosił przetarg na realizację drogi Kozłówka -

Grochy Imbrzyki na odcinku o długości 1.800 mb we wsi Grochy -Imbrzyki. Przetarg 

zostanie rozstrzygnięty jutro. Po podpisaniu umowy z wykonawcą odcinek drogi zostanie 

wykonany jeszcze w tym roku. Chodzi tu o połączenie ciągiem wcześniej wykonanych 

i naj gorszych odcinków. 

- W środę (4.11.2015 r.) ZDP będzie prowadził przegląd dróg na terenie całego powiatu. 

Gmina do Powiatu wystosowała pismo wskazując najgorszy stan dróg powiatowych na 

terenie gminy. Odpowiedź na pismo o kolejności realizacji dróg nadejdzie po wizji lokalnej. 
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- W dniu 13.11.2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach odbędzie się szkolenie chemizacyjne 

w zakresie stosowania środków ochrony roślin i szkolenie z zakresu obsługi kombajnu 

zbożowego oraz samobieżnej sieczkarni polowej lub prasy wysokiego stopnia zgniotu. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński dopowiedział, że: -

- Została rozliczona budowana droga we wsi Żebry-Wiatraki. Gmina otrzymała już 


dofinansowanie w kwocie 45.536 zł 


- Zakończone zostały prace z usuwaniem azbestu w ilości ok. 60 ton z tego 12 t zdjęte, 48 t. 


zeskładowane. Koszt całego zadania wynosi 24.900 zł , dofinansowanie wyniesie 19.500 


zł, pozostałą kwotę w wysokości 5.000 zł stanowić będą środki Gminy. 


- Trwają prace związane z wykonywaniem projektów przydomowych oczyszczalni ścieków. 


Na niektórych posesjach projektanci stwierdzili brak możliwości pobudowania oczyszczalni. 


Zakończenie projektowania - 30. l 1.2015r. Po tym terminie Gmina będzie oczekiwać na 


pojawienie się możliwości uzyskania dofinansowania. 


- Zrealizowane zostały prawie wszystkie przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach 


funduszu sołeckiego. 


Ad. pkt 12. 

Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik uznał, że jeżeli przetarg na realizację odcinka drogi -

powiatowej we wsi Groch-Imbrzyki wygra np. firma Pana Kaczmarczyka "Drogi i Mosty " to 

drogę powiatową przez wieś Sisice "dokończy", ponieważ zostało z niej już niewiele , a do 

tego jeszcze są pozarywane pobocza. Dodał, że powyższą drogą wielkimi składami jest 

wożony codziennie asfalt, beton i żwir. Sprawę tę zgłaszał do ZDP, ale jak do tej pory bez 

żadnego efektu. 

Przedstawiciel Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Cezary Wojciechowski -

zapytał, co z mostkami? Zaznaczył, że ze szkoły w Gzach było odprowadzenie wody, został 

wykopany rów i w miesiącu sierpniu br. miały być wykonane mostki, a do dziś ich nie ma. 

Jego zdaniem, gdy przyjdą opady to z czyszczenia rowu nic nie będzie. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że rozmawiając z Panem .Janem Zalewskim Starostą 

Pułtuskim dowiedziała się, że w tym roku Powiat odstępuje od realizacji mostków 

przekładając ją na następny rok. Drogę przy której znajduje się szkoła wstawiła do 

priorytetów i po wizji w dniu 4.11.2015 r. będzie wiadomo, co dalej. Nieoficjalnie ma 

stanowisko, że· droga będzie realizowana kompleksowo z rowami i nawierzchnią i ma 

nadzieję, że tak będzie. 
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Ad. pkt 14. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący 

zamknął XI Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

.!l  .-/Zofia Pszczołkowska 

L. Pytel o godz. 14.25 

Przewodniczył: 

PRLE WODNICZĄCY 
RADY 

n teV 
Leon Pytel 


