
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXV/2018

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 28 maja 2018 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela- Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Gminy Gzy Leon Pytel -  o godz. 13.35 otworzył XXXV Sesję Rady Gminy 

Gzy. Przywitał radnych i zaproszonych gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, 

co stanowi właściwe ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni:

1. Franczak Stefan

2. Koc Jadwiga

3. Kownacki Piotr 

Ad. pkt 2.

Przewodniczący L. Pytel -  przypomniał, że porządek posiedzenia otrzymali wszyscy Państwo radni. 

Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Państwa radnych lub Pani Wójt chciałaby 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porządku obrad.

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  12 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła jednogłośnie porządek 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. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2017:

a) wystąpienie Wójta Gminy;

b) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci. 107.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok;
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c) zapoznanie z Uchwałą Nr 4/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 

2018 r. o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2017 rok i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Gzy;

d) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci. 178.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy;

e) opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2017 

rok;

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

budżetu Gminy Gzy za 2017 rok;

g) dyskusja.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej

na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody 

głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy.

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

14 . Sprawy bieżące gminy.

15. Wolne wnioski i pytania.

16. Zamknięcie Sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący L. Pytel -  poinformował, że protokół Nr XXXIV/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej 

w dniu 23 kwietnia 2018 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się z nim zapoznać. Uwag do 

treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. pkt 4.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

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

a/

Wójt B. Polańska -  przedstawiła wystąpienie w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2017. 

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

b/

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj -  zapoznał obecnych z Uchwałą 

Nr Ci.107.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

c/

Członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Biegała -  zapoznał obecnych z Uchwałą Nr 4/2018 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2018 r. o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za

2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy.

Uchwała -  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d/

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - zapoznał obecnych z Uchwałą 

Nr Ci.178.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja

2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 

2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy.

Uchwała - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, 

e/

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  poinformował, że Komisja oceniła 

pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2017.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 18.05.2018 r. -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.

f/

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena Kwiatkowska

-rów nież poinformowała, że Komisja oceniła pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 

2017.
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Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 18.05.2018 r. -  stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

g/
Przewodniczący L. Pytel -  powiedział, że wiadomym, jest że zawsze chciałoby się zrobić dużo 

więcej od tego, na ile środków jest w budżecie , z pozyskaniem środków z zewnątrz. Ale, żeby 

pozyskać środki z zewnątrz, trzeba mieć również swoje środki do zainwestowania. W roku 2017 

z udziałem środków zewnętrznych wykonano przedsięwzięcia na drogach, w ramach projektu 

„Nowoczesna Edukacja w Gminie Gzy”, czy usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest. Jednocześnie nadmienił, że z informacji medialnych wynika, że środków ma być więcej, tylko 

mają być przesuwane z jednych zadań priorytetowych na drugie. A jak będzie, pokaże czas. Uważał, 

że w 2017 r. na ile Gminę było stać, na tyle środki zewnętrzne zostały wykorzystane w dobrych celach, 

dla pożytku mieszkańców gminy. Dodał, że w minionym roku zostało wykonane także ogrodzenie 

przy urzędzie gminy oraz zmienione otoczenie, które jest wizytówką gminy i zaczyna przypominać, 

że terenem gminy zarządzają osoby, które chcą, żeby było jak najładniej i jak najlepiej.

Wójt B. Polańska -  przypomniała, że tak jak powiedział Pan Przewodniczący Rady L. Pytel chciałoby 

się zrobić więcej. Ale ogranicznikiem wykonania zadań jest budżet, czyli dochody i wydatki. Jednak 

Gmina stara się ograniczać wydatki bieżące, aby jak najwięcej pieniędzy pozyskać na inwestycje. 

Następnie nadmieniła, że rok 2017 nie należał do łatwych, ponieważ Gmina pracowała w nowym 

składzie tj. była zmiana na stanowisku skarbnika gminy, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Jej zdaniem, pomimo, że kadra urzędu jest młoda, 

to swoje obowiązki stara się wykonywać dobrze. Podkreśliła, że mimo to, że Pani Skarbnik krótko 

pracuje, to współpraca układa się bardzo dobrze. Swoje podziękowania, złożyła na ręce Pana 

Przewodniczącego R ady, Państwa radnych, kierowników i pracowników za owocną pracę przez okres 

całego roku.

W tym momencie sesję opuścił radny Jacek Barkała pomniejszając ilość członków Rady biorących 

udział w posiedzeniu do 11 osób.

Przewodniczący L. Pytel -  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2017 rok.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok.

W tym momencie na salę obrad przybył radny J. Barkała. Aktualna ilość radnych biorących udział 

w posiedzeniu -12.



Ad. pkt 6.

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

finansowego za 2017 rok i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  12 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXV/172/2018 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 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 Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

powiedziała, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

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

absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok i poddał pod głosowanie.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 12 radnych, głosów „przeciwnych” i głosów 

„wstrzymujących” nie było.

Uchwała Nr XXXV/173/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2017 rok została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 

i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący L. Pytel -  pogratulował Pani Wójt uzyskania absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2017 r. oraz podziękował za wytrwałość i wkład pracy. Natomiast Państwu radnym 

podziękował za wyrozumiałość i jednomyślność w głosowaniu.

Wójt B. Polańska - dziękując Panu Przewodniczącemu Rady i Szanownym Państwu radnym za 

udzielenie absolutorium na 2017 r. podkreśliła, że na pozytywne udzielenie absolutorium złożyła się 

praca wszystkich, jej, pracowników urzędu , Państwa radnych i Państwa sołtysów. Jest to 

absolutorium udzielone dla wszystkich.
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Ad. pkt 8.

Skarbnik E. Stawińska -  poinformowała, że ustawa o finansach publicznych nałożyła na gminy 

uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, która jest dokumentem planistycznym obok 

budżetu. Dochody Gminy kształtują się na poziomie 15.660.033,59 zł w tym dochody bieżące - 

15.460.033,59 zł, dochody majątkowe 200.000,00 zł.

Wydatki wynoszą 18.307.227,55 zł w tym wydatki bieżące 15.031.058,18 zł, wydatki majątkowe 

3.276.169,37 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.647.193,96 zł.

Przychody kształtują się na poziomie 3.086.193,96 zł. Składają się na nie emisja obligacji w kwocie 

1.500.000,00 zł, pożyczka w kwocie 400.000,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań 

w kwocie 447.905,00 zł i wolne środki w kwocie 738.288,96 zł.

Wolne środki zostały przeznaczone na zadania :

- 150.000,000 zł- dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 

Kozłówka -  Borza Strumiany Ostaszewo w m. Gzy”,

- 41.000,00 zł po przetargu dołożono do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe 

Przewodowo” , wartość zadania 226.000,00 z ł ,

- 443.000,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW Porzowo- 

Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy” , wartość zadania 

986.680,00 zł,

- 40.000 ,00 zł dołożono do zadania pn. „ Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową” , wartość 

zadania 222.822,23 zł.

Kwotę 674.000,00 zł przeznaczono z wolnych środków na wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące z wolnych środków zostało przeznaczone 64.288,86 zł z tego

- 24.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół, całkowita wartość zadania 150.000,00 zł,

- 20.000,00 zł na remont miejsca pamięci narodowej,

14.788,97 zł na zatrudnienie pracownika gospodarczego przy współfinansowaniu środkami 

Powiatowego Urzędu Pracy,

- 3.500,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Gzy”,

- 2.000,00 zł na zakup drzewek na zadanie pn. „Rewitalizacja alei zabytkowej w miejscowości Ołdaki”. 

Całość wolnych środków zaangażowanych do tej pory wynosi 738.288,96 zł.

Po przeprowadzonym przetargu na zadanie pn. „Adaptacja sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie 

Włościańskim ” należy dołożyć kwotę 14.605,86 zł. Kwota będzie pochodziła z wolnych środków.

Na dzień dzisiejszy rozchody budżetu wynoszą 439.000,00 zł.
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Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi -  4.158.905,00 zł.

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikające z obliczeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały 

zachowane.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.605,86 zł. Plan wydatków budżetu Gminy 

ogółem wynosi 18.321.833,41 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15.031.058,18 zł, wydatki 

majątkowe w kwocie 3.290.775,23 zł. Wynik budżetu wynosi -  2.661.799,82 zł, przychody 

3.100.799,82 zł, w tym wolne środki 752.894,82 na pokrycie deficytu.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na rok 

2018 -  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do w/w 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

powiedziała, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętej autopoprawki i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  12 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXV/174/2018 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej -  która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie salę obrad opuściła radna Joanna Świderska pomniejszając ilość członków Rady 

biorących udział w posiedzeniu do 11 osób.

Ad. pkt 9.

Skarbnik E. Stawińska -  przedstawiła zmiany jakie zaszły w budżecie Gminy od ostatniej Sesji. 

Dochody

- W dziale 010 -  zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł. Kwota wynika z przyznanej dotacji 

ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo, Nowe 

Skaszewo, gmina Gzy”.
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- W dziale 801 -  zmniejszono plan dochodów o kwotę 14.500,00 zł. Wcześniej planowano zatrudnienie 

pracownika w PSP Przewodowo przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, ale nie doszło do
A

skutku. Natomiast zatrudniono pracownika w PG Gzy, gdzie zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł 

z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie bezrobotnych. Zwiększono też środki 

w PSP Przewodowo o kwotę 300,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Wydatki

- W dziale 010 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup energii.

- W dziale 600 zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.959,25 

zł:

- zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo- 

Skaszewo na odcinku Sulnikowo, Nowe Skaszewo , gmina Gzy” o kwotę 135.000,00 zł (100.000,00 zł

-  dotacja, 35.000,00 zł -  środki własne). Po przeprowadzeniu przetargu wartość zadania wynosi 

967.000,00 zł,

- mieszkańcy sołectwa Przewodowo Poduchowne zrezygnowali z poprzedniego zadania, a utworzyli 

nowe pn. „ Wykonanie rowu wraz z przepustami przy drodze gminnej we wsi Przewodowo 

Poduchowne” o tej samej wartości -  5.959,25 zł.

- W dziale 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 17.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 

pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych wspófinansowanych przy udziale 

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,

- w dziale 757 -  zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na obsługę planowanej pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej,

- w dziale 801 nastąpiły zmiany kosmetyczne na paragrafach planu wydatków w kwocie 11.000,00 zł 

w projekcie „Nowoczesna Edukacja w Gminie Gzy” z uwagi na to, że realizacja projektu dobiega 

końca,

- w dziale 852 zwiększenie planu wydatków o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

okresowych badań pracowników GOPS,

- w dziale 900 -  zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł na sfinansowanie zadania „Usuwanie 

i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2018 r.” , Gmina uzyskała mniejsza dotacje od 

planowanej,
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- w dziale 921 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.275,04 zł wiąże się z doprowadzeniem do 

zgodności po podpisaniu umowy na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie” i zwiększenie o kwotę 20.000,00 

zł z przeznaczeniem na remont miejsca upamiętniającego poległych żołnierzy.

Wójt B. Polańska -  przedstawiła autopoprawki jakie wynikły po wspólnym posiedzeniu Komisji:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4210 o kwotę 3.300,00 

zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdział 75702 paragraf 8110 o kwotę 1.000,00 

zł.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 4270 o kwotę 

4.300 ,00 zł na remont świetlicy OSP.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6050 na zadaniu 

inwestycyjnym pod nazwą „Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie 

Włościańskim” o kwotę 14.605,86 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 37.500,00 zł w tym

z funduszu sołeckiego 5.000,00 z ł , środki własne 32.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy 

ogółem wynosi 18.321.833,41 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 15.031.058,18 zł, wydatki 

majątkowe w kwocie 3.290.775,23 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych powoduje zwiększenie deficytu o kwotę 14.605,86 zł 

i zwiększenie zaangażowanych wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat 

ubiegłych) o kwotę 14.605,86 zł.

Wynik budżetu wynosi -2.661.799,82 zł, przychody 3.100.799,82 zł, w tym wolne środki 752.894,82 

zł.

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018- 

stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący L. Pytel -  poddał pod głosowanie w/w autopoprawki:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4210 o kwotę 3.300,00 

zł.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdział 75702 paragraf 8110 o kwotę 1.000,00

zł.
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Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 4270 o kwotę 

4.300,00 zł na remont świetlicy OSP.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6050 na zadaniu 

inwestycyjnym pod nazwą „Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie 

Włościańskim” o kwotę 14.605,86 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 37.500,00 zł w tym

z funduszu sołeckiego 5.000,00 z ł , środki własne 32.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy 

ogółem wynosi 18.321.833,41 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 15.031.058,18 zł, wydatki 

majątkowe w kwocie 3.290.775,23 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych powoduje zwiększenie deficytu o kwotę 14.605,86 zł 

i zwiększenie zaangażowanych wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat 

ubiegłych) o kwotę 14.605,86 zł.

Wynik budżetu wynosi -2.661.799,82 zł, przychody 3.100.799,82 zł, w tym wolne środki 752.894,82 

zł.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  9 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

Przewodniczący L. Pytel -  poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do w/w 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

powiedziała, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2018 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXV/175/2018 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 -  która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.
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Ad. pkt 10.

Skarbnik E. Stawińska -  poinformowała, że podjęcie uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Szyszki Włościańskie” w kwocie 447.905,00 zł. Są to środki pochodzące z pożyczki 

długoterminowej na wyprzedzające finansowanie. Gmina Gzy pozyskała środki na w/w inwestycję 

w ramach programu PRO W na lata 2014-2020 i podpisała stosowną umowę na udzielenie pomocy. 

W zasadach przyznawania pomocy finansowej nie są przewidziane zaliczki na zapłatę zobowiązań 

zaciąganych w związku z wykonywaniem zadania. Gmina musi więc zabezpieczyć własne środki na 

pokrycie zobowiązań, a po zakończeniu inwestycji i zapłacie wystąpić z wnioskiem o refundację 

wydatków do wysokości przyznanej pomocy. Aby zachować płynność finansową i móc korzystać 

z własnych środków na inne cele, uważa się za zasadne skorzystanie z w/w mechanizmu. 

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,42% w skali roku oraz prowizja w wysokości 0,1%. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

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

uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

powiedziała, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia 

pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałą Nr XXXV/176/2018 w sprawie 

zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - która stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.

Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że podczas przekazywania aktu do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego wkradł się błąd załącznika do uchwały. Aby wyeliminować błąd , 

należy zmienić załącznik do uchwały, który się nie zmienia.



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

uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody 

głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

powiedziała, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy 

Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałą Nr XXXV/177/2018 zmieniającą 

uchwałę w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic 

i siedzib obwodowych komisji wyborczych - która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12.

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wcześniej Rada Gminy podejmowała uchwałę o ustaleniu zasad 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalała liczbę 

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. 

Obecnie, po zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, żeby 

Rada Gminy mogła podjąć uchwałę określającą liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy 

i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania konieczne jest zasięgniecie opinii jednostek 

pomocniczych Gminy.

Pytań nie było.

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

uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

powiedziała, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący L. Pytel -  odczytał projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek 

pomocniczych Gminy i poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałą Nr XXXV/178/2018 w sprawie 

zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy - która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 13.

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

Ad. pkt 14.

Wójt B. Polańska -  w sprawach bieżących gminy powiedziała, że:

- została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe 

Przewodowo”,

- po obecnej Sesji zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 

nr 34011 IW Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo, Nowe Skaszewo , gmina Gzy”,

- w trakcie realizacji jest zadanie pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie”,

- została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.” Utwardzenie dróg gminnych emulsja asfaltową 

we wsiach Grochy-Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójty-Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, 

Ostaszewo -W łuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa” ,

- pomimo 3-krotnie ogłoszonego przetargu na dostawę mieszanki żwiru i tłucznia nie zgłosił się żaden 

wykonawca, efektem braku wykonawcy jest podniesienie parametrów na dostawę mieszanki żwiru.

W sprawie remontu dróg poprzez nawiezienie tłuczniem Pani Wójt zwróciła się z prośbą do Państwa 

sołtysów o przeanalizowanie środków funduszu sołeckiego we wsiach gdzie uchwalono takie 

przedsięwzięcie i ewentualną zmianę przeznaczenia środków na żwir. Poinformowała, że przetarg na 

dostawę żwiru będzie ogłaszany jeszcze raz, natomiast tłucznia w 2018 r. nie będzie.

- zmieniły się przepisy dotyczące zatwierdzania taryf na wodę, obecnie cenę wody zatwierdza 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:

- w okresie do 12 miesięcy będzie obowiązywała nowa taryfa zwiększona o 0,10 zł (do dnia 

16.06.2018 r. cena lm 3 wody wynosi 2,42 zł netto), następnie 1 m3 wody będzie kosztował 2,52 zł 

netto, od 13 do 24 miesiąca będzie wzrost ceny wody 1 m3o 0,15 zł netto i w okresie od 25 do 36 

miesiąca również wzrost ceny o 0,15 zł netto,

- do zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w roku 2018” Gmina 

otrzymała dofinansowanie 50% mniejsze, na wartość o jaką złożyła wniosek.
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Ad. pkt 15.

Przedstawiciel Izby Rolniczej Cezary Wojciechowski -  powiedział, że na terenie gminy 

najważniejsze są drogi. Następnie zapytał, ile dróg zrobiono w ubiegłym roku, a ile dróg gminnych 

ważniejszych jest do zrobienia?

Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że Gmina Gzy jest Gminą specyficzną, z najmniejszym budżetem 

w powiecie pułtuskim. Przypomniała, że ustawa o finansach publicznych nałożyła obowiązek 

uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków 

z zachowaniem wskaźnika spłat zobowiązań. Na terenie gminy Gzy jest 94 km dróg (drogi kategorii 

gminnej, drogi wpisane jako samoistny posiadacz, które nie są własnością Gminy i drogi dojazdowe 

wewnętrzne). Według stanu na dzień 31.12.2017 r. o nawierzchni bitumicznej jest 26,15 km dróg plus 

ok. 2 km drogi z bieżącego roku.

Nadmieniła, że jeżeli chodzi o wniosek na dofinansowanie przebudowy dróg kategorii gminnej, droga 

musi spełniać określone parametry i grunty muszą być własnością Gminy. Jednak nie wszystkie drogi 

spełniają parametry tzn. inna jest szerokość drogi na mapie, a inna jest szerokość drogi 

w rzeczywistości w tym z solidnymi płotami. Natomiast nowe wskaźniki odnośnie dofinansowania 

(PROW) są tak wygórowane, że będzie coraz mniejsza możliwość pozyskania pieniędzy na drogi. 

Jeżeli chodzi o drogi dojazdowe (samoistne posiadanie) do pól, to dotychczas można było pozyskać 

pieniądze na ich przebudowę. Ale jak będzie w następnym roku, tego nie wie. Podkreśliła, że 

przekwalifikowanie drogi samoistny posiadacz na drogę gminną jest bardzo trudne. Poinformowała, że 

w tej chwili Gmina Gzy chce przejąć drogę gminną Przewodowo-Majorat przez las do Pułtuska 

i drogę Gromin -  Lipniki Stare przez las , która jest w fatalnym stanie. W związku z tym do 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostały złożone odpowiednie dokumenty i wszystko 

wskazuje na to , że Gmina przejmie w/w drogi. Następnie wymienione drogi gminne chce przejąć 

Starosta Pułtuski i zakwalifikować je jako drogi powiatowe, aby móc prowadzić na nich inwestycje. 

Dodała, że Gmina Gzy nie może przekazać dróg Gminie Pułtusk, z uwagi na to, że jest to granica gminy. 

Przewodniczący L. Pytel -  dodał, że jeżeli chodzi o część drogi, która jest po stronie Gminy Gzy, to 

jest również zgoda Miasta Pułtuska na przekazanie części drogi od Lipnik. W związku z tym powstaje 

długi ciąg komunikacyjny począwszy od drogi krajowej nr 61 przez ul. Mickiewicza w Pułtusku aż 

do drogi wojewódzkiej nr 620 w Przewodowie. Uważał, że wniosek Starosty Pułtuskiego 

o dofinansowanie będzie punktowany wysoko.

Wójt B. Polańska -  dopowiedziała, że Starostwo Powiatowe w Pułtusku ma możliwość pozyskania 

środków finansowych także z Lasów Państwowych.
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Sołtys Sołectwa Skaszewo Włościańskie Robert Strefner -  zapytał, czy będzie realizowana droga 

powiatowa Słończewo - Żebry Falbogi ?

Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że po rozmowie z Panem Starostą , wszystko wskazuje, że 

powyższa droga będzie realizowana, kiedy uchwałą zatwierdzi to Rada Powiatu. Powiat na ten cel ma 

w budżecie zarezerwowaną kwotę 4.300.000 zł. Gmina Gzy ma również zarezerwowaną określoną 

kwotę na powyższą inwestycję. W związku z tym , jeżeli będzie realizacja powyższej drogi, to oprócz 

kwoty z naszego budżetu, finansowana będzie wyłącznie ze środków budżetu Powiatu. Nadmieniła, 

że w ostatnim ogłoszonym przetargu droga będzie bez chodników z przepustami. Natomiast chodnik, 

który znajduje się w miejscowości Szyszki Włościańskie zostanie przełożony. Podkreśliła, że koszty 

dotyczące przebudowy dróg bardzo wzrosły. W rozmowie z wykonawcami wiąże się to z brakiem rąk 

do pracy i z brakiem materiałów.

Sołtys Sołectwa Skaszewo Włościańskie R. Strefner -  powiedział, że w miejscowości Skaszewo 

Włościańskie miały być zrealizowane 2 przepusty .

Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że przepust przy posesji Państwa Klusek na pewno będzie robiony. 

Natomiast przepust przy posesji Państwa Krupińskich, to sprawa świeża.

Sołtys Sołectwa Szyszki Waldemar Pawlak -  zapytał, ile kosztuje przepust z 6-cio metrowej rury, 

zasypany żwirem z przyczółkami.

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński -  odpowiedział, że przepust z rury 6 mb PCV , 42 przyczółki 

betonowe z gotowych elementów, z robocizną -  1.950 zł.

Przedstawiciel Izby Rolniczej C. Wojciechowski - powiedział, że wynotował zadłużenie Gminy -  

4.158.905,00 z ł , deficyt w kwocie 2.661.799,82 zł i emisja obligacji 1.500.000,00 zł. Następnie zapytał, 

czy trzeba to wszystko zsumować razem?

Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że trzeba zsumować razem i dodać kredyty z poprzednich

lat.

Ad. pkt 16.

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

Rady Gminy Gzy.

Protokołowała: Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY
RADYZofia Pszczółkowska


