PROTOKÓŁ
z X Sesji Rady Gminy Zabrodzie odbytej
w dniu 26 września 2019 roku pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady – Sylwii Marii Marciszewskej

Obrady X Sesji Rady Gminy rozpoczęto o godz. 12ºº, a zakończono o godz. 1345. Ustawowa
liczba radnych 15, w obradach udział wzięło 14 radnych zgodnie z listą obecności – załącznik
nr 1. Ponadto w sesji uczestniczył Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, sołtysi
i goście (listy obecności - załączniki nr 2 i nr 3).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania nad wyborem ławników na kadencję 2020 – 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 r.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Zabrodzie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata
2019-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
12. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Przebieg X sesji Rady Gminy Zabrodzie
Ad. 1/2
Obrady X Sesji Rady Gminy Zabrodzie otworzyła Przewodnicząca

Rady Pani Sylwia Maria

Marciszewska. Powitała radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum

do

podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad. 3
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad oraz zwróciła się z pytaniem do Radnych czy
zgłaszają uwagi do powyższego porządku obrad?
Wójt Gminy Pan Krzysztof Jezierski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad z pkt nr 9 uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2016
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Zabrodzie. Następnie wyjaśnił, że w dniu 21 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Wprowadzono m.in. najem socjalny
lokali mieszkalnych, co oznacza rezygnację ze stosowania pojęcia „lokal socjalny” i konieczności
wydzielania tych lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała Nr XXVII/150/2016 posługuje
się pojęciem „lokal socjalny”, dlatego w tym zakresie stała się nieaktualna. Projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXVII/150/2016 został przygotowany w związku z wezwaniem Sądu
Rejonowego w Wyszkowie. Zobowiązaliśmy się do przesłania nowej uchwały uwzględniającej ww.
nowelizację. W związku z powyższym nowy projekt uchwały zostanie przygotowany na najbliższą
sesję.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku. W głosowaniu udział brało
14 radnych. Wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Protokół głosowania

w sprawie ,,zdjęcia punktu z porządku obrad z pkt. 9 projektu uchwały

zmieniającej uchwałę Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Zabrodzie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Zabrodzie ” stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Porządek obrad otrzymał brzmienie :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania nad wyborem ławników na kadencję 2020 – 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata
2019-2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
11. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie w/w porządku obrad.
W głosowaniu udział brało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Protokół głosowania w sprawie ,,Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie” stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Ad.4
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi

do protokołu

z IX sesji Rady Gminy ?
Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.
Przewodnicząca Rady poddała

pod głosowanie przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.

W głosowaniu udział brało 14 radnych. Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Protokół głosowania w sprawie ,,Przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Gminy’’ stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.

Ad.5
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym od 20
sierpnia do 26 września 2019 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6
Wójt Gminy

przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie od 20 sierpnia do 26 września

2019 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Ad.7
W związku z projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania nad wyborem ławników na kadencję 2020 – 2023 r. Przewodnicząca Rady przedstawiła
skład w/w komisji : Osowiecki Grzegorz, Podolak Maria Iwona, Suchenek Tadeusz. Następnie
zarządziła 5 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej na Przewodniczącego wybrali Pana Grzegorza Osowieckiego.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników na kadencję 2020 – 2023 r i poddała pod
głosowanie. W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 9 do
protokołu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr X/65/2019 i stanowi załącznik nr 10
do protokołu.
Ad.8
Odnośnie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 r.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z procedurami został powołany Zespół do
zaopiniowania kandydatów na ławników. Zapoznał się on ze zgłoszeniami kandydatów i wystąpił
z wnioskiem do Wojewódzkiego Komendanta Policji w Radomiu o wyrażanie opinii o kandydatach.
20 września wpłynęła pozytywna opinia od Wojewódzkiego Komendanta Policji o kandydatach na
ławników. Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Leszka Wawryło członka Zespołu do
zaopiniowania kandydatów na ławników o przedstawienie opinii zespołu o zgłoszonych
kandydatach.
Pan Leszek Wawrylo oznajmił, że zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie :
Wiesław Jakubowski - Przewodniczący, Arleta Dominika Miąśkiewicz, Leszek Wawryło

i Bogusława Wielgolaska po dokonaniu analizy zgłoszeń pozytywnie zaopiniował kandydatów na
ławników na kadencję na kadencję 2020 – 2023 r.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad
przystąpienia do głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 r.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił w/w zasady glosowania (załącznik nr 11 do
protokołu) i przeprowadził głosowanie.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Rady zarządziła 5 minutową przerwę.
Po

przerwie

Przewodnicząca

Rady

poprosiła

Przewodniczącego

Komisji

Skrutacyjnej

o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
Pani Grzegorz Osowiecki przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z którym Pani Beata
Wójcik – została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce, a Pani Anna Jolanta
Walczyńska – została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Wyszkowie (protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały).
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na
kadencję 2020 – 2023 r. i poddała pod głosowanie. W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół
głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała
nr X/66/2019 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.9/10
Pani Wiesława Dąbrowska Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019-2024
oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie wniosek o wprowadzenie autopoprawki.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019-2024
omówiła Pani Skarbnik.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zabrodzie na lata 2019-2024 i poddała pod głosowanie.

W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymuje nr X/67/2019 i stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019 omówiła
Pani Skarbnik.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Zabrodzie na rok 2019 i poddała pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr X/68/2019 i stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.

Ad.11/12
- Pani Małgorzata Domańska Sołtys z Wysych w imieniu własnym i mieszkańców podziękowała
Panu Wójtowi za wpisanie w plany inwestycyjne przebudowy drogi w Wysychach.
- Pani Katarzyna Tryc Sołtys z Podgaci podziękowała Panu Wójtowi za wykonacie remontu odcinka
drogi 350 m w Podgaci.

Na tym porządek obrad został wyczerpany.

Przewodnicząca Rady podziękowała radnym za przybycie i udział w IX Sesji Rady Gminy oraz
zamknęła obrady sesji.

Protokołowała:
Monika Wrona

Przewodnicząca Rady Gminy:
Sylwia Maria Marciszewska

