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

Obrady XII Sesji Rady Gminy rozpoczęto o godz. 13ºº, a zakończono o godz. 1405. 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, Radca
Prawny, 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 XI 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 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zabrodzie z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2020 rok.
8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

wyrażenia

woli

podjęcia

działań

zmierzających

do utworzenia spółdzielni socjalnej.
9. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

określenia

rodzajów

świadczeń

przyznawanych

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
ustalenia podatku rolnego na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020
rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na
lata 2019 – 2029.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
15. Zapoznanie się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zabrodzie w roku
szkolnym 2018/2019.

16. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji.

Przebieg XII sesji Rady Gminy Zabrodzie
Ad. 1/2
Obrady XII 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?
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie w/w porządku obrad.
W głosowaniu udział brało 13 radnych. Porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Protokół głosowania w sprawie ,,Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie” stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
W tym momencie na obrady sesji przybył Pan Janusz Pakuła.
Ad.4
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi

do protokołu

z XI sesji Rady Gminy ?
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała

pod głosowanie przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.

W głosowaniu udział brało 14 radnych. Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Protokół głosowania w sprawie ,,Przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Gminy’’ stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.

Ad.5
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie od 25 października do
26 listopada 2019 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.6
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie od 25 października do 26 listopada
2019 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.7
W związku z projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy
Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2020 rok Pani Nina
Kacprzuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oznajmiła, że organizacje
pozarządowe między innymi rozwijają aktywność obywatelską . Mają one możliwość ubiegania się
o środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej. W/w program wprowadza jasne i czytelne
rozwiązania. Przyjmując powyższy program Rada Gminy Zabrodzie deklaruje chęć umacniania
lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na
rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencje realizacji swych zadań ustawowych we
współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu
współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2020 rok
i poddała pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XII/77/2019 i stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Ad.8
Odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających
do utworzenia spółdzielni socjalnej Pan Krzysztof Jezierski Wójt Gminy poinformował, że prace
remontowe związane z utworzeniem kuchni i żłobka w budynku po Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Adelinie muszą zostać wykonane do końca bieżącego roku, aby można było
rozliczyć otrzymane dofinansowanie na ten cel. W związku z podjętymi w/w przedsięwzięciami
powstał pomysł powołania spółdzielni socjalnej. Zostały przeprowadzone już wstępne rozmowy ze
Starostą Powiatu Wyszkowskiego w sprawie współpracy, gdzie wyraził on swoje zainteresowanie w
tym temacie. Powyższa uchwała jest pierwszy formalnym krokiem w celu utworzenia spółdzielni
socjalnej. Gdyby spotkała się ona z przychylnością Rady to pozwoliłoby to na utworzenie w
powiecie wyszkowskim pierwszej takiej spółdzielni.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań
zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnej i poddała pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XII/78/2019 i stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad.9
W związku z projektem uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania Pani
Elżbieta Jurczyk Sekretarz Gminy oznajmiła, że organy prowadzące placówki oświatowe są
zobowiązane przeznaczyć corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli. W przypadku Gminy Zabrodzie jest to 0,3% planowanych rocznych
środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Organy zobowiązane są
również do określenia rodzajów świadczeń tych pomocy oraz warunków ich przeznaczania.
Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez organizacje związkowe.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich
przyznawania i poddała pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XII/79/2019 i stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Ad.10
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie omówiła Pani Sekretarz.
Poinformowała, że w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która
między innymi reguluje kwestie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego konieczne było
zaproponowanie podjęcia uchwały która będzie opierała się na aktualnie obowiązujących przepisach
prawnych. Żadne inne zapisy nie ulegają zmianie i nadal wysokość pobieranej opłaty za każdą
godzinę korzystania przez dziecko z usług przedszkola po czasie bezpłatnym wynosi 1 zł.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich
przyznawania. i poddała pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XII/80/2019 i stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad.11
Odnośnie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
ustalenia podatku rolnego na 2020 rok Pani Wiesława Dąbrowska Skarbnik Gminy poinformowała,
że uchwała została przygotowana na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Rada Gminy może przyjąć określoną stawkę
przez Prezesa GUS, która wynosi 58,46 zł za1dt , jak również ma możliwość zmniejszenia jej.
Proponuje się zmniejszenie tej stawki do kwoty 45 zł za 1 dt. Powyższy projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą w Ostrołęce.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2020 rok i poddała pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XII/81/2019 i stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
Ad.12
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
omówił Pan Wójt. Poinformował, że powyższy projekt uchwały długo był omawiany na posiedzeniu
Stałych Komisji Rady Gminy. Proponowane jest podniesienie stawek podatku od nieruchomości o
wartość inflacji bieżącego roku czyli 1,8 %. Ostatnie zmiany stawek podatkowych były w roku 2016
i łączna suma inflacji z tych lat wynosi 5,4%.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2020 rok. i poddała pod głosowanie.

W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy jednym wstrzymującym się głosie i otrzymuje nr
XII/82/2019 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata
2019 – 2029 omówiła Pani Skarbnik.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019 – 2029 i poddała pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XII/83/2019 i stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.

Ad.14
Pani Skarbnik zgłosiła wprowadzenie autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie dodanie autopoprawki do projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, protokół głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
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 23 do protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała nr XII/84/2019 i stanowi załącznik nr 24 do
protokołu.

Ad.15
Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zabrodzie w roku szkolnym 2018/2019
przedstawiła Pani Sekretarz. W/W informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad.16/17
- Pani Katarzyna Tryc Sołtys wsi Podgać w imieniu własnymi i Pani Marii Podolak serdecznie
podziękowała Panu Wójtowi, Panu Wiesławowi Giza i Radnym Powiatowym z terenu Gminy
Zabrodzie za obecność na uroczystości odsłonięcia i wyświęcenia głazu oraz tablicy upamiętniającej
rodzinę ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast Panu Janowi Getka Naczelnikowi Wydziału
Rozwoju Gminy podziękowała za wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia.
- Pani Agnieszka Kamińska sołtys wsi Choszczowe w imieniu własnym i Zarządu Wspólnoty
Wiejskiej wsi Choszczowe podziękowała za nowopowstały plac zabaw dla dzieci.
- Pan Sławomir Szyszkowski Sołtys z Anastazewa podziękował za pozyskanie funduszy i realizację
inwestycji polegającej na budowie placu zabaw.
- Wójt Gminy oznajmił, że tego typu placów zabaw będzie 9 szt. i część sołectw ma przeznaczyć
fundusz sołecki na ich rozbudowę.
- Pan Paweł Kamiński w imieniu własnym i mieszkańców podziękował za szybką realizację
przebudowy drogi Wysychy – Niegów.
- Pani Arleta Miąśkieicz w imieniu własnym i mieszkańców podziękowała za wykonanie inwestycji
sportowej OSA oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Modrzewiowej w Gaju.
- Pan Grzegorz Osowiecki zwrócił się z prośbą o wykonanie prac porządkowych i udrożnienia
rowów w Mościskach oraz na ul. Sosnowej w Choszczowym.
Na tym porządek obrad został wyczerpany.

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

Protokołowała:
Monika Wrona

Przewodnicząca Rady Gminy:
Sylwia Maria Marciszewska

