
ProtokolNrVII/2019

z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu
27 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej
Urz^du Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem
Pana Marka Tkacz - Przewodniczqcego Rady Gminy

Obrady rozpocz^to o godz. 900, zakonczono o godz.13

W sesji uczestniczylo 15 radnych zgodnie z zahjczon^ list^ obecnosci
Spoza Rady w sesji udzial wzi^li:
1. Pan Rafal Kucinski-Wqjt Gminy.
2. Pan Zdzislaw Morawski - Sekretarz Gminy
3. Pani Ruziecka Jolanta - Skarbnik Gminy
4. Pani Rz^p Magdalena - Radca Prawny
5. Softysi zgodnie z zal^czon^ \\sty obecnosci
6. Goscie zaproszeni zgodnie z zal^czomj list^ obecnosci.

Ad.pkt. 1
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otwieraj^c sesj$ powital radnych
oraz zaproszonych gosci i stwierdzil quorum radnych wladne do podejmowania
prawomocnych uchwal.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy zapoznal z porz^dkiem obrad, ktory
przedstawia si$ nast^puj^co:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyj^cie protokolow z V i VI sesji Rady Gminy.
3. Raport o stanie Gminy Dzierzgowo za 2018 rok

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Dzierzgowo za 2018 rok
b) debata nad Raportem o stanie GminyDzierzgowo za 2018 rok
c) podj^cie uchwaly w sprawie wotum zaufania dla Wqjta Gminy Dzierzgowo.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Dzierzgowo za 2018 rok
a) przedlozenie sprawozdania z wykonania budzetu przez Wqjta Gminy
b) zapoznanie z opinio RIO do sprawozdania z wykonania budzetu Gminy
Dzierzgowo za 2018 rok
c) dyskusja
d) podj^cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budzetu za 2018 rok
e) zlozenie przez Komisji Rewizyjn^ wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Wojtowi Gminy Dzierzgowo,

f) wysluchanie opinii RIO w Warszawie zespol w Ciechnowie o wniosku Komisji
Rewizyjnej
g) glosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wojtowi Gminy Dzierzgowo



h) podj^cie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy z tytulu
wykonania budzetu za 2018 rok.
5. Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej uchwal? Nr 16/111/18 Rady Gminy Dzierzgowo z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyzszenia kxyterium dochodowego
uprawniaj^cego do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dozywiania w formie
posilku, swiadczenia pieni^znego na zakup posilku lub zywnosci albo swiadczenia
rzeczowego w postaci produktow zywnosciowych dla osob objetych wieloletnim
rz^dowym programem „Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
6. Podjecie uchwaly zmieniaj^cej uchwal? Nr 17/111/18 Rady Gminy Dzierzgowo z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatkow w zakresie
dozywiania w formie posilku, swiadczenia pieni^znego na zakup posilku lub zywnosci
albo swiadczenia rzeczowego wpostaci produktow zywnosciowych dla osob objetych
wieloletnim rz^dowym programem „Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
7. Podj^cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc.

8. Podj?cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc.

9. Podj?cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu uzytkowego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc.

10. Podj?cie uchwaly w sprawie przyj^cia Regulaminu dostarczania wody na terenie
Gminy Dzierzgowo
11. Podj?cie uchwaly w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci na
ktorej zamieszkuj^ mieszkahcy
12. Podj^cie uchwaly w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz
ustalenia jej przebiegu
13. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych
w Dzierzgowie za rok 2018
14. Ocena zasobow pomocy spolecznej
15. Podj^cie uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkol
podstawowych prowadzonych przez Gmin? Dzierzgowo oraz okreslenia granic
obwodow publicznych szkol podstawowych od dnia 1 wrzesnia2019 roku.
16. Podj^cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Wqjta Gminy
Dzierzgowo.
17.Podj?cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierzgowo.
18.Podj?cie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2019 rok.
19.Sprawozdanie z dzialalnosci Wqjta w okresie mi^dzy sesjami.
20. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania
21. Zamkni^cie obrad.



Ad.pkt. 2
Pan Tkacz Marek- Przewodnicz^cy Rady Gminy poinformowal, ze protokoly z V i
VI sesji Rady Gminy zostaly wylozone w sekretariacie sesji i przed rozpoczeciem
obrad radni mieli mozliwosc zapoznania si? z ich tresci^.
Pan Przewodnicz^cy stwierdzil, ze zapoznal si? osobiscie z tresci^ protokolow i w
pelni odzwierciedlaj^ one przebieg sesji.
Rada Gminy przyj?la protokoly z V i VI sesji Rady Gminy jednoglosnie nie wnosz^c
zadnych uwag. (imienny wykaz glosowania stanowi zal^cznik do protokolu)

Ad.pkt. 3

a) Pan Kucinski Rafaf - Wqjt Gminy przedstawil raport o stanie Gminy
Dzierzgowo za 2018 rok, ktory stanowi zal^cznik doprotokolu.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy - raport o stanie gminy jest
to nowy dokument, ktory przedstawil Pan Wqjt. Raport jest dokumentem
sprawozdawczym, w ktorym zostalo zawarte to czym w roku 2018 zajmowala
si? gmina i kierownicy jednostek

b) Pan Balicki Andrzej - w raporcie Pan wqjt przedstawil, ze w Szkole
Podstawowej w Rz?gnowie jest 20 osob zatrudnionych i jest 67 uczniow, na
sesji jest Pani Dyrektor to moze nam to wyjasni.
Pani Marzena Oswiecihska - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Rz?gnowie - 9
nauczycieli jest zatrudnionych na pelen etat, pozostali to s§ nauczyciele
uzupelniaj^cy etaty. Liczna uczniow 67 jest to liczba na pocz^tku roku
szkolnego 2018/2019, na koniec roku liczba ta wynosila 76.
Pan Kucinski Rafal - Wqjt Gminy - na posiedzeniu Komisji Budzetu i
Finansow Pan radny zadal to samo pytanie i zostalo to wyjasnione. Jest to
raport za rok 2018, dane do raportu przygotowali dyrektorzy szkol, Pani
dyrektor Szkoly Podstawowej w Rz?gnowie wykazala, zejest zatrudnionych 20
nauczycieli i w ten sposob zostalo to uj?te w raporcie.
Pan Czerwinski Krzysztof - za organizacj? sesji i przekazanie materialow
odpowiada Przewodnicz^cy Rady Gminy , jak slyszelismy jest jakas
niezgodnosc, nie wiem z czego to wynikalo. W innych placowkach jest to jakos
ladnie porozpisywane, a tutaj nie dose, ze si? nie zgadza ilosc osob
zatrudnionych to zostajemy wprowadzeni w blqd. Na komisjach pracowalismy
na dokumencie b^dz czytalismy nie wiedz^c.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy - Panie radny na komisjach
bylo szczegolowo omawiane, mial Pan mozliwosc zadania pytania, Pan wqjt
szczegolowo wyjasnial. Raport przygotowywal Pan wqjt w porozumienie z
kierownikami jednostek, ja ten raport otrzymalem tak samo jak Pan.
Pan Czerwinski Krzysztof - jest niescislosc o ktorej na komisjach nie
wiedzielismy, Pani dyrektor mowi co innego i jest napisane co innego.
Pan Kucinski Rafal - Wqjt Gminy - informacje do raportu przygotowywali
pracownicy urz?du i kierownicy poszczegolnych jednostek organizacyjnych. W
jakiej formie dyrektorzy przygotowali materialy tak to zostalo zapisane , Nie
bylo zadnych innych dokumentow kazda komisja miala to samo, nie ma
zadnych niescislosci. Przed chwil^ Pani dyrektor ustosunkowala si? do tego co
napisala.



Pan Czerwinski Krzysztof - nie twierdz?, ze byl inny dokument tylko ja nie
lubi? si? dowiadywac na sesji, ze s$ jakies rozbieznosci.
Pan Kucinski Rafal - Wqjt Gminy - nie ma zadnych niescislosci, tylko dzisiaj
Pani dyrektor uzupelnila swqj zapis.
Pan Czerwinski Krzysztof zgodnie z naszym Statutem osob^ odpowiedzialn^ za
dostarczenie materialow na sesje jest Przewodnicz^cy Rady Gminy, nie mam
nie do Pani dyrektor.
Pani Rz^p Magdalena - radca prawny - Pan Wqjt co roku przedstawia Radzie
raport o stanie gminy, jest to dokument Pana Wqjta. Z dokumentem tym
mogliscie si? zapoznac od momentu jego dostarczenia. Do 31 maja dokument
ten powinien zostac przedlozony Radzie. Jest to dokument Wqjta, to on
przygotowuje raport a pomagaj^ mu pracownicy, miedzy innymi tak^ osob$
jest Pani dyrektor, ktora przedlozyla informacj?. Raport ma charakter
sprawozdawczy i nawet jezeli S4 jakies niescislosci, to nie ma tu zadnego
zarzutu, nie powinno bye zarzutu do Pana Przewodnicz^cego, bo
Przewodnicz^cy wykonuje tylko procedur? przekazania raportu, za tresc tego
raportu odpowiada organ wykonawczy i powinien on bye przedlozony w
biurze rady do 31 maja. Zarzut do Pana Przewodnicz^cego co do tresci raportu
jest niezasadny. Jezeli chodzi o kwestie zwi^zane z merytorycznoscia to Pan
Wqjt juz si? do tego ustosunkowal. Informacje do raportu uzyskal od
kierownikow jednostek i tak^ informacj? uzyskal od Pani dyrektor, Pani
Dyrektor dzisiaj to wyjasnila. Za chwil? b?dziecie Pahstwo glosowali nad
wotum zaufania dla wqjta za cal^ dzialalnosc, ktor^ przedstawil dose
szczegolowo i kwestia pewnych matematycznych niescislosci niepowinna miec
znaczenia.

Pan Czerwinski Krzysztof-ja nikomu nie stawiam zarzutow, tylko zwracam
uwag?. Che? doprecyzowac swqjq wypowiedz, ja jako radny zwracam si? do
Przewodnicz^cego Rady, nie zwracam, si? do dyrektora Szkoly, bo nie jestem
jej zwierzehnikiem. Zwracam si? do Przewodnicz^cego, ktory zwoluj sesje. Nie
stawiam nikomu zarzutow.

Pani Magdalena Rz^p - radca prawny - macie panstwo prawo do debaty w tym
temacie, jezeli chodzi o pytania do dokumentow to wlasciw^ osob^ do
odpowiedzi na pytania w tym temacie jest organ wykonawczy
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy - Panie radny wszyscy
zrozumieli Pana wypowiedz, jestem osob^ odpowiedzialn^ za dostarczenie
materialow na sesje. Na posiedzeniach komisji mieliscie panstwo te materialy i
mozliwosc dyskusji.

c) Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie
projekt uchwaly w sprawie wotum zaufania dla Wqjta Gminy Dzierzgowo.
Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie ( 15 glosow za") Uchwala w sprawie
wotum zaufania dla Wqjta Gminy Dzierzgowo oraz wykaz imiennego
glosowania radnych stanowi^ zal^cznik do protokolu)



Ad.pkt.4
a) Pan Kucinski Rafal - Wojt Gminy przedstawil sprawozdanie z wykonania

budzetu gminy za rok 2018, ktore stanowi zal^cznik do protokolu.
b) Pani Ruziecka Jolanta - Skarbnik Gminy przedstawila sprawozdanie fmansowe

za 2018 rok. Nast?pnie zapoznala z uchwaly Skladu Orzekaj^cego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie
wydania opinii o przedlozonym przez Wqjta Gminy Dzierzgowo sprawozdaniu
z wykonania budzetu za 2018 rok, ktora stanowi zal^cznik do protokolu. Oraz
omowila projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2018 rok

c) Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?. Z uwagi
na brak ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.

d) Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie
projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budzetu za 2018 rok
Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie ( 15 glosow „za") i stanowi zal^cznik do
protokolu

e) Pan Czerwinski Krzysztof - Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej zapoznal z
uchwaly Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 4
czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy
Dzierzgowo, ktora stanowi zal^cznik do protokohi.

f) Pan Czerwinski Krzysztof- Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej zapoznal z
uchwaly Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 04 czerwca 2019 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Dzierzgowo, ktora stanowi zal^cznik
do protokolu.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi
na brak ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.

g) Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy, ktory
zostal przeglosowany jednoglosnie ( 15 glosow „za")

h) Pani Ruziecka Jolanta - Skarbnik Gminy omowila projekt uchwaly w sprawie
udzielenia Wojtowi Gminy absolutorium z tytuhj wykonania budzetu za 2018
rok.

i) Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi
na brak ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.

j) Pan Tkacz Marek- Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie
projekt uchwaly w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy absolutorium z tytulu
wykonania budzetu za 2018
W wyniku jawnego glosowania uchwala w sprawie udzielenia absolutorium
Wojtowi Gminy Dzierzgowo z tytulu wykonania budzetu za 2018 rok zostala
podj?ta jednoglosnie ( „za" podj?ciem uchwaly glosowalo 15 radnych,).
Uchwala stanowi zal^cznik do protokohi.



Ad.pkt 5

Pani Slawiriska Grazyna - kierownik GOPS wDzierzgowie omowila projekt uchwaly
zmieniajqcej uchwal? Nr 16/111/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniaj^cego do przyznania
nieodplatnie pomocy w zakresie dozywiania w formie posilku, swiadczenia
pieni?znego na zakup posilku lub zywnosci oraz swiadczenia rzeczowego w postaci
produktow zywnosciowych dla osob obj?tych wieloletnim rz^dowym programem
„Posilek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?. Z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr 16/111/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniaj^cego
do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dozywiania w formie posilku,
swiadczenia pieni?znego na zakup posilku lub zywnosci albo swiadczenia rzeczowego
w postaci produktow zywnosciowych dla osob obj?tych wieloletnim rz^dowym
programem „posilek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie (15 glosow 'za) . i stanowi wraz z imiennym
wykazem glosowania radnych zal^cznik doprotokolu.

Ad.pkt. 6

Pani Slawiriska Grazyna - Kierownik GOPS wDzierzgowie omowila projekt uchwaly
w sprawie zmiany uchwaly Nr 17/111/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatkow w zakresie dozywiania w
formie posilku, swiadczenia pieni?znego na zakup posilku lub zywnosci albo
swiadczenia rzeczowego w postaci produktow zywnosciowych dla osob obj?tych
wieloletnim rz^dowym programem „posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?. Z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly zmieniaj^cej uchwal? Nr 17/111/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatkow w zakresie
dozywiania w formie posilku, swiadczenia pieni?znego na zakup posilku lub zywnosci
albo swiadczenia rzeczowego wpostaci produktow zywnosciowych dla osob obj?tych
wieloletnim rz^dowym programem „ Posilek w szkole i w domu: na lata 2019 -2023.
Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie (15 glosow „za), uchwala oraz imienny wykaz
glosowania radnych i stanowi zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 7
Pan Morawski Zdzislaw - Sekretarz Gminy omowil projekt uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z
dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomosc. Pan
Sekretarz poinformowal, ze wplyn?lo podanie o przedhizenie umowy najmu lokalu o
pow. 75m2. Nie ma zadnych zaleglosci z tytuhi najmu.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.



Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
mieszkalnego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc.

Uchwala zostala podj?ta przy 14 glosach „za' „przeciw" - 0, „wstrzymalo si? od
glosowania 1 radny. Uchwala oraz imienny wykaz glosowania radnych stanowi^
zal^cznik do protokohi.

Ad.pkt. 8

Pan Morawski Zdzislaw - Sekretarz Gminy omowil projekt uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z
dotychczasowym najemc4, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomosc. Pan
Sekretarz poinformowal, ze jest to lokal o pow. 72 m2 , podanie o wynajem tego
mieszkania wplyn?lo wczoraj, umowa wygasa z dniem 30. 06.2019 roku. Zaleglosci z
tytulu wynajmu wynosz^ 559,40 zl.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^c y Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
mieszkalnego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc.

„za" podj?ciem uchwaly glosowalo 0 radnych; „przeciw" - 13; „wstrzymalo si? od
glosowania „ - 2 radny.
Uchwala nie zostala podj?ta, imienny wykaz glosowania radnych stanowi zal^cznik do
protokohi.

Ad.pkt.9

Pan Morawski Zdzislaw - Sekretarz Gminy omowil projekt uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uzytkowego z
dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomosc. Pan
Sekretarz poinformowal, ze nie ma zadnych zaleglosci z tytuhi wynajmu lokalu.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?. Z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
uzytkowego z dotychczasowym najemcjj, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc.

Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie (15 glosow „za"). Uchwala oraz imienny wykaz
glosowania radnych stanowi zal^cznik do protokolu

Ad.pkt. 10

Pan Morawski Zdzislaw - Sekretarz Gminy omowil projekt uchwaly w sprawie
przyj?cia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dzierzgowo.



Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie przyj?cia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy
Dzierzgowo.

Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie (15 glosow „za") Uchwala i imienny wykaz
glosowania radnych stanowi zal^cznik do protokohi.

Ad.pkt. 11

Pan Morawski Zdzislaw - Sekretarz Gminy omowil projekt uchwaly w sprawie
okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci na ktorej zamieszkuja
mieszkaricy.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci na
ktorej zamieszkuja mieszkaricy.
Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie ( 15 glosow „za"). Uchwala oraz imienny wykaz
glosowania radnych stanowi zal^cznik doprotokolu.

Ad.pkt. 12

Pan Morawski Zdzislaw - Sekretarz Gminy omowil projekt uchwaly w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej
przebiegu.

Uchwala zostal podj?ta jednoglosnie (15 glosow „za") Uchwala oraz imienny wykaz
glosowania radnych stanowi zal^cznik do protokohi.

Ad.pkt. 13

Pan Domagala Adam - PrzewodniczEjcy Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych przedstawil sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rozwi^zywania
Problemow Alkoholowych w Dzierzgowie za rok 2018, ktore stanowi zahjcznik do
protokolu.

Pan Tkacz Marek Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.

Ad.pkt 14

Pani Slawiriska Grazyna - Kierownik GOPS przedstawila ocen? zasobow pomocy
spolecznej, ktora stanowi zal^cznik do protokolu.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.



Ad.pkt. 15

Pan Morawski Zdzislaw - Sekretarz Gminy omowil projekt uchwaly w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez Gmin?
Dzierzgowo oraz okreslenia granic obwodow publicznych szkol podstawowych od
dnia 1 wrzesnia 2019 roku.

Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkol podstawowych
prowadzonych przez Gmin? Dzierzgowo oraz ustalenia granic obwodow publicznych
szkol podstawowych od dnia 1 wrzesnia 2019 roku.
Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie (14 glosow „za") Uchwala oraz imienny wykaz
glosowania radnych stanowi zahjcznik do protokolu.
Wczasie glosowania na sali obrad nieobecny byl radny Pan Tadra Robert.

Ad.pkt. 16

Pan Kacprzak Jaroslaw - Przewodnicz^cy Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji
przedstawil stanowisko Komisji wzwi^zku z rozpatrywan^ skarg^ na dzialania Wqjta
Gminy.

.Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly wsprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Wqjta Gminy Dzierzgowo.
Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie (15 glosow „za") Uchwala oraz imienny wykaz
glosowania stanowi zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 17
Pani Ruziecka Jolanta - Skarbnik Gminy - omowila projekt uchwaly w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.
Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie (15 glosow „za") uchwala oraz imienny wykaz
glosowania stanowi zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 18
Pani Ruziecka Jolanta - Skarbnik Gminy omowila projekt uchwaly wsprawie zmiany
uchwaly budzetowej na 2019 rok.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gmin otworzyl dyskusj?, z uwagi na brak
ch?tnych dyskusja zostala zamkni?ta
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2019 rok.
Uchwala zostala podj?ta jednoglosnie (15 glosow „za") Uchwala oraz imienny wykaz
glosowari stanowi zal^cznik do protokolu.



Ad.pkt. 19

Pan Kucinski Rafal - Wojt Gminy przedstawil sprawozdanie z dzialalnosci mi?dzy
sesjami, ktore stanowi zal^cznik do protokolu .

Ad.pkt.20

Pan Czerwiriski Krzysztof- Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej odczytal protokoly z
kontroli przeprowadzonych w GOPS wDzierzgowie oraz w Publicznym Gimnazjum
w Dzierzgowie

Ad.pkt. 21

Po wyczerpaniu porz^dku dziennego obrad Pan Tkacz Marek -
Przewodniczzjcy Rady Gminy zamkn^l obrady VII sesji Rady Gminy wDzierzgowie.
Protokolowal:

B. Szypulska

MCY

10



Wyka/imiL-niiL'gu gtosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

Del. -v :rotokolow z Vi VI sesji Rady Gminy Dzierzgowo

Lp Nazwisko i imi^ Wynik glosowania

„za" '"przeciw"
1 •--•

„wstrzymal <

od glosu"
1
A . Bui.cki Anclrzej X
2. • Bucholski Tomasz X
3. i Cichowski Krzysztof X

i C/c: wiiibki Krzysztof X
li i' .it; •. s.-ik j jrosiaw jL.
6. tzx.
7. . K,vestar7 Rafal *
8. j Masiowski Ireneusz X
9. Piasecki Witold X
1C K.A.;-.! ; ^\..minik X i

i i x:iK ::<;: ! adeusz Y •

12 bos:v-v.':J<: Jacek X :

li 1j^ra Robert X
14 1 Tkacz Marek

*/
15 Z. ii jo r o vvski Sta w o m ir ^^ !

—— — i



Wykaz m

roku

glosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019

Dot. podj^cia uchwaty w sprawie wotum zaufania dla Wojta Gminy Dzierzgowo

Lp. . Nazwisko i \m\q

1 3.

: 4.

IA
6.

i 7.

8.

i9-
i io
111
• 12

13

R. iucki milurzej

L3l.L. ski I'omasz

^iJIOvvii Krzysztof

Czerwiriski Krzysztof

Kacprzak Jaroslaw

Krajewski Jerzy

Kweslaiz Rafal

Mastowski Ireneusz

Piaseeki Witold
Rozicki Dominik

Sobotka Tadeusz

Sosnowski Jacek

Taon. Robert

Tkac? Marek

Zaborowski Stawomir

»za

X

X.
x
K
X
X

X
Y
Z
K
X

i
*.
X.

Wynik glosowania

przeciw „wstrzymai sie_

od gtosu"



Wykaz iniiennego gtosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019

roku

Dot. podj^cia uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z wykonania budzetu za 2018 rok

Lp. Ma/wisku i imie_ Wynik glosowania

„za" '"przeciw" „wstrzymat si$

od gtosu"

1. Balicki Andrzej X
2. [•••a. Rakki lomasz X

Cic, .ow^ki Krzysztof X
4. Czerwinski Krzysztof X
5. Kacprzak Jaroslaw X
6. Krajewski Jerzy X
7. Kw-nar? Rafal i
8. ;/ >• i'?wski Ireneusz X
9. iJ;,v,ecki Witold y
10. Rozicki Dominik X
11. Sobotka Tadeusz X
12. Scsnowski Jacek X
13. •a: a Robert tf
:m. x/
15. Z:;! orovvski Stawomir i



Wykaz iniiennego glosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

^oi. i;.iw',owa:-iia wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wojtow: Gminy Dzierzgowo

I_p. i ....• .obr.o ; miie_ Wynik glosowania
i „za" '"przeciw" „wstrzymai s\q

od giosu"
ll_._ 1Balicki Andrzej X

• 2. Bucholski Tomasz \
.j . CLhcwski Krzysztof X

I.'1 Ca.i w ii'ibki Krzysztof X
; 5. . Kacprzak Jarostaw X

6. Krajewski Jerzy X
7.

i _._ ._
Kwestarz Rafaf X

8. !-.::'!.'\vski Ireneusz X
i! ! ••• . :;: vVitold X
10. iw. iLi:i Dominik X
11. SobotkaTadeusz X
12. Sosnowski Jacek K
13. Tadra Robert X
14. 1; ..•: / ;'•.':ai ek

Z •••-.••• -' -i.!:! Stawomir

x,
IS. x

i



Wykaz iniiennego glosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

Dot. podjocia uchwaly w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy absolutorium z tytulu
wykonania budzetu za 2018 rok

Lp. Nazwisko i imi$ Wynik gtosowania
1
I „za" '"przeciw" „wstrzymal s\q

od glosu"

'• 1. Balicki Andrzej X
i 2. Bucholski Tomasz X
, 3. Cichowski Krzysztof X
|4- ; Czerwinski Krzysztof x
i

; 5. ! Kacprzak Jaroslaw X
G. Kraiewski Jerzy x i

7. Kwestarz Rafal X
8. Maslowski Ireneusz y
9.

10.

! Piasecki Witold x i

Rozicki Dominik x |
11. Sobotka Tadeusz x i

12. Sosnowski Jacek X

(

13. Tadra Robert X,
14.

15.

; Tkacz Marek X,
Zaborowski Slawomir X j



Wykaz iinennego glosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

Dot. podj^cia uchwaly zmieniaj^cej uchwaty Nr 16/111/18 Rady Gminy Dzierzgowo z
dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego

uprawniajaccgo do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dozywiania w formie

posilku, Swiadczenia pienie;znego na zakup posilku lub zywnosci albo swiadczenia
rzeczowego w postaci produktow zywnosciowych dla osob objetych wieloletnim

rzqdowym programem „Positek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Lp. Nazwisko i imie^ Wynik gtosowania
!

„za" '"przeciw" „wstrz\

od gtos

! 1. Baiicki Aadrzej X
1 ~>
[

Buciioiski Tomasz X
! 3. Cichowski Krzysztof X
i 4. Czerwinski Krzysztof X

5. Kacprzak Jaroslaw X
6. Krajewski Jerzy X

Kwestaiv Rafat X
8. MaMow^ki Ireneusz

Piasecki Witold
X

9. X
10. Rozicki Dominik i i

11. Sobotka Tadeusz K
12. 5o:,:.ov.'\ki jacek X
13. iao: ovbert X
14. T:<ar- Ma: ok X
15 Zaborowski Siawomir X



Wykoz imieiMiego gtosowania radnych na Vtl sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

Dot. podj^cia uchwaly zmieniaj^cej uchwaty Nr 17/111/18 Rady Gminy Dzierzgowo z
dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatkow w zakresie
dozywiania vv formie posilku, swiadczenia pieni^znego na zakup posilku lub zywnosci
albo swiadczeiiia rzeczowego w postaci produktow zywnosciowych dla osob objetych
wieioletnim rza.dowym programem „Posifek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Lp. ]' Nazwisko i imie_
i
i
i

\

!

Wynik glosowania

„za" /;'przeciw" „wstrzymat sie_

od gtosu"

1. Balicki Andrzej y

Z. Bucholski Tomasz X
3. Cichowski Krzysztof Y
4. Czerwiriski Krzysztof V
5. Kacprzak Jaroslaw X

6. Krajewski Jerzy X 1
7. Kwostarz Rafat V I

8. r.:a. ;c<wski Ireneusz X i
i

9. P.^ecki vA/itold X i

10. Rozicki Dominik X
11. Sobotka Tadeusz X I

12. Sosnowski Jacek X
13. Tadra Robert

Tkacz Marek

K j |

14. X
!

:

15. Zaborowski Slawomir X i

1 i



Wykaz iniiennego gtosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
[Oku

Dot. podj^cia uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcq, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc (75 m2)

Lp,

1.

2,

I 3.

\— -
'• 5,

_6.
7.

10.

i 11.

|12.
I 13.

I 14'
' 15.

Nazwisko i imi$ Wynik glosowania

„za" '"przeciw" „wstrzyma

od gtosu"

Baiicki Andrzej X
Bucholski Tomasz X
Cichowski Krzysztof X
Czerwinski Krzysztof X
Kacprzak Jarostaw X
Krajewski Jerzy X
Kwestarz Rafat X
Mastowski Ireneusz X
Piasecki Witold X
Rozicki Dominik X

Sobotka Tadeusz X
Sosnowski Jacek X
Tadra Robert X
Tkacz Marek X
Zaborowski Stawomir X

sie



Wykaz imienncgo glosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

Dot. podj^cia uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemca,, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc (72 m2)

Up. Nazwisko i \m\q Wynik gtosowania

„za" '"przeciw" ;/wstrzymat s\q
od gtosu"

1. Balicki Andrzej y
i

2. Bucholski Tomasz X
3. Cichowski Krzysztof X
4. Czerwinski Krzysztof X
5. Kacprzak Jarostaw X i

16. Krajewski Jerzy X
7. Kwestarz Rafal X

i 8. Maslowski Ireneusz X
9. Piasecki Witold X

,10. Rozicki Dominik X
11. Sobotka Tadeusz X

i

12. Sosnowski Jacek K
13. Tadra Robert X 1

14. Tkacz Marek X
15. Zaborowski Slawomir x !



Wykaz imiennego gtosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

Dot. podjQcia uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu uzytkowego z dotychczasowym najemcg, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc

Lp. Nazwisko i imie^ Wynik glosowania

1

„za" '"przeciw" „wstrzymat s\q

• od gtosu"

1. Balicki Andrzej X
i- ~ -

2. Bucholski Tomasz X
3. Cichowski Krzysztof X
4. Czerwinski Krzysztof X

!5.._
: 6.

Kacprzak Jaroslaw X
Krajewski Jerzy y,

7. Kwestarz Rafal X
8. Mastowski Ireneusz X
9. Piasecki Witold X

Lio_._ Rozicki Dominik X
ii. Sobotka Tadeusz X |

12j Sosnowski Jacek X j

13. Tadra Robert / 1
1

14. Tkacz Marek A 1

15. Zaborowski Stawomir X



Wykaz imienncgo gtosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019

roku

Dot. podj^cia uchwaly w sprawie przyjecia Regulaminu dostarczania wody na terenie

Gminy Dzierzgowo.

Lp. i Nazwisko i imie^

l.

2.

3._
4.

5.

6.

7.

8.

9._
_10.
11.

12.

13.

14.

15.

Balicki Andrzej

Bucholski Tomasz

Cichowski Krzysztof

Czerwinski Krzysztof

Kacprzak Jarostaw

Krajewski Jerzy

Kwestarz Rafal

Mastowski Ireneusz

Piasecki Witold

Rozicki Dominik

Sobotka Tadeusz

Sosnowski Jacek

1 adra Robert

Tkacz Marek

Zaborowski Slawomir

Wynik

,za

X
X

X
X
X

2
X

'X
JX
X

X
Z
x

gtosowania

przeciw „wstrzymat si$

od gtosu"



Wykaz imienncgo glosowania radnych na VM sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019

roku

Dot. podj^cia uchwaly w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci
na ktorej zamieszkuja, mieszkaricy

Lp. Nazwisko i imie^ Wynik glosowania

„za" '"przeciw" „wstrzymat si$

od glosu"

1. Balicki Andrzej X
2. ! Bucholski Tomasz X
3. ! Cichowski Krzysztof X
4. Czerwiriski Krzysztof X
5. Kacprzak Jarostaw X 1

6. Krajewski Jerzy X
7. Kwestarz Rafal X :

8. ; Mastowski Ireneusz X 1

9. j Piasecki Witold X
-- —

10. Rozicki Dominik X
11. Sobotka Tadeusz X
12. Sosnowski Jacek X i

13. 1Tadra Robert X 1
1

14.
i

1 Tkacz Marek *z 1

15. Zaborowski Slawomir X



Wykaz imiennego glosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

Dot. podjecia uchwaty w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz
ustalenia jcjj przebiegu

1 Lp. ' Nazwisko i imi^ Wynik glosowania

„za" '"przeciw" „wstrzymat si$

od gtosu"

1. Balicki Andrzej V

, 2. . Bucholski Tomasz X
i 3. : Cichowski Krzysztof X

Czerwinski Krzysztof X
r Kacprzak Jarostaw X
6. Krajewski Jerzy X
7. Kwestarz Rafal <

i 8. j Mastowski Ireneusz X
i—•""""
; 9. Piasecki Witold y

10. Rozicki Dominik *
, 11. Sobotka Tadeusz y
' 12. Sosnowski Jacek X
: 13. Tadra Robert X
'• 14. Tkacz Marek K

15. Zaborowski Slawomir X



Wykaz imiennego gtosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

Dot. podje-da uchwaty w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkot
podstawowych prowadzonych przez Gmine_ Dzierzgowo oraz okreslenia granic
obwodow publicznych szkot podstawowych od dnia 1 wrzesnia 2019 roku

Lp. Nazwisko i imi§ Wynik gtosowania

„za" '"przeciw" „wstrzymatsie>
od gtosu"

1. Balicki Andrzej X
2. Bucholski Tomasz >
3. Cichowski Krzysztof X
4. Czerwiriski Krzysztof K
5. KacprzakJarostaw X

6. Krajewski Jerzy X

7. Kwestarz Rafat V

8. Mastowski Ireneusz X

9. Piasecki Witold A

10. Rozicki Dominik X

11. Sobotka Tadeusz X
12. Sosnowski Jacek X
13. Tadra Robert /yuW^povvu ua •<Al coAlO^ fbJfcWte djawuai
14. Tkacz Marek X1
15. Zaborowski Slawomir X



Wykaz imiennego glosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

Dot. po-jjt;cia uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Wojta Gminy
Dziei zgowo

Lp. Da,- wisko i imie_ Wynik glosowania

„za" '"przeciw" „wstrzymat sie^

od gtosu"

1. ! Balicki Andrzej X

2. ! Bucholski Tomasz X
3. Cichowski Krzysztof

Czerwinski Krzysztof
X

4. X

5. Kacprzak Jaroslaw X
6. ! Krajewski Jerzy X

X. Kwestarz Rafal X
8. Maslowski Ireneusz X
L:. iha^ech; Witold

Rozicki Dominik

X
10. X
11. . Sobotka Tadeusz X

12. i Sosnowski Jacek X ;

13. Tadra Robert X
M. 1 kacz iviarek X
I ~! . zahorov.'!,ra Slawomir X



Wykaz imiennego gtosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019

roku

Dot. podjecia uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierzp.owo

12

13

M

15

N,;;".viD;o i imiQ Wynik glosowania

„za" '"przeciw" „wstrzymat si$

od gtosu"

Balicki Andrzej /
Bucholski Tomasz Y
Cichowski Krzysztof X
Czu winski Krzysztof X
Kacorzak Jarostaw X

.

Krajewski Jerzy X
Kwestarz Rafal X
Mastowski Ireneusz X
Piasecki Witold X
RoziDo Dominik X
Sobotka Tadeusz X
Sosnowski Jacek X.
Tadra Robert X,
Tkacz Marek X;
Zaborowski Slawomir *



Wykaz imiennego gtosowania radnych na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019
roku

Dot. podj^cia uchwaty w sprawie zmiany uchwaty budzetowej na 2019 rok

Lp. Nazwisko i \rr\\q Wynik glosowania
1

„za" '"przeciw" „wstrzymat si$

od gtosu"

' 1. Balicki Andrzej y

2. Bucholski Tomasz %
3. Cichowski Krzysztof X

•

4. Czerwiriski Krzysztof X
5. Kacprzak Jarostaw X

i

6. Krajewski Jerzy X i

7. Kwestarz Rafal X
8. Mastowski Ireneusz y i

i

9.
i— .

Piasecki Witold x i

10. Rozicki Dominik X i

11. Sobotka Tadeusz Y
i

12. Sosnowski Jacek V i

13. Tadra Robert I i

14. Tkacz Marek X ;

15. Zaborowski Slawomir >^


