
Protokół nr 35/2018

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 11 października 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji -  Tomasza Sobieraja

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu i Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne posiedzenie Komisji będzie 
prowadzi! Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu -  Tomasz Sobieraj.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - o godz. 14.05 otworzył wspólne 
posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu. 
Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z listami obecności we 
wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 - osobowego składu Komisji Rolnictwa 
i Budżetu 6 członków Komisji i spośród 7-osobowego składu Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego 5 członków Komisji, co stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta
3. Ewelina Stawińska - Skarbnik Gminy
4. Krystyna Machnowska-Stój - dyr. PSP w Przewodowie
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 

2018 r.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 
sprzedaży, a także określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy Gzy.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018.
7. Sprawy bieżące gminy.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Wójt Barbara Polańska -  zgłosiła wprowadzenie do porządku posiedzenia dodatkowych punktów tj. 
„Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania”,
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„Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody, obowiązującego na terenie gminy 
Gzy w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu”, i „Projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości”.
Ustalono, że sprawy zgłoszone przez Panią Wójt będą rozpatrywane jako pkt 6, 7 i 8 porządku 
posiedzenia.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraja i Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożeny Kwiatkowskiej Komisje jednomyślnie 
przyjęły następujący porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 

2018 r.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 
sprzedaży, a także określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy Gzy.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody, obowiązującego na terenie 
gminy Gzy w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018.
10. Sprawy bieżące gminy.
Porządek posiedzenia wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 1.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 
2018 r. Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie została przekazana 
informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2018 roku.
RIO wydała pozytywną opinię o przedstawionej informacji. W opinii zwrócono uwagę na niskie 
wykonanie dochodów majątkowych(5%) i niskie wykonanie wydatków majątkowych (5,10%). Niskie 
wykonanie wydatków wiąże się z wykonaniem robót i płatnością w II półroczu 2018 r. Poinformowała, 
że w dniu 9.10.2018 r. odbyło się na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji 
Rewizyjnej nie wnieśli żadnych uwag do wykonania budżetu Gminy za I półrocze. Praktycznie 
wszystkie zadania zaplanowane w budżecie Gminy na 2018 r. do końca roku będą wykonane.
Dodała, że przekazana informacja jest obszerna i szczegółowo opisana. Poprosiła o zadawanie pytań. 
Pytań nie było.
W tym momencie na salę obrad przybyła członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz. 
Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu -  7.
Komisje wysłuchały informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. nie 
wnosząc żadnych uwag.
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Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2018 roku -  stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr i.285.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
14 września 2018 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku- stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2 i 3.
Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  poinformowała, że plan dochodów wynosi obecnie 
16.116.592,59 zł w tym dochody bieżące 15.884.619,20 zł i dochody majątkowe 231.973,39 zł.
Po stronie wydatków plan ogółem wynosi 18.726.783,94 zł w tym wydatki bieżące 15.512.967,40 zł, 
wydatki majątkowe 3.213.816,54 zł.
Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.610.191,35 zł zostanie pokryty przychodami 
z emisji obligacji w kwocie 1.361.000,00 zł i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 447.905 zł oraz 
wolnych środków w kwocie 801.286,35 zł.
Przychody wynoszą 3.049.191,35 zł i pokrywają rozchody w kwocie 439.000 zł.
Wskaźniki zadłużenia zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. 2018-2027.
Następnie przedstawiła zmiany jakie nastąpiły w budżecie Gminy.
Dochody zostały zwiększone o kwotę 139.731,80 zł.
Na kwotę 90.360 zł składają się decyzje Wojewody Mazowieckiego. Są to środki finansowe na 
działalność USC, zwrot wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego.
Kolejne zmiany to kwota 49.351 zł podwyższony plan ze względu na wyższe wpłaty jakie otrzymała 
Gmina, a plan dochodów zmniejszono o 87.600 zł w tym 53.100 zł. Są to decyzje Wojewody 
Mazowieckiego zwiększające plan wydatków na „500+” i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 
26.500 zł z tytułu wpływu opłat śmieciowych.
Wydatki
- w dziale 600 zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 33.562,33 zł:

- zmniejszono wartość zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo” o kwotę 
1.000 zł,

- zakup gruntu pod drogę dojazdową w Obrębie Gzy-Wisnowa -3.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie bieżące dróg gminnych o kwotę 32.562,33 zł m. 

innymi dlatego, iż mieszkańcy Sołectwa Ołdaki zrezygnowali z zadania „Remont dróg gminnych 
poprzez nawiezienia tłucznia” na „Zakup latarni solamych z montażem” we wsi Ołdaki;
- w dziale 750 -  zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.447,00 zł na prace USC oraz zmniejszenie o 
kwotę 2.100 zł,
- w dziale 801 przez organizacje zabrakło około 130.000 zł na utrzymanie szkół tj. wynagrodzenia 
i pochodne, dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach zwiększono dotacje w kwocie ok. 18.000 zł,
- dotacje na dzieci w klasach I -III i IV -VIII nie zmieniły się, ponieważ dotacje wyznacza metryczka 
subwencji oświatowej, przez cały rok szkolny obowiązuje ta sama kwota,
- w rozdziale 80103 nastąpiła zmiana- dotacja miesięczna na dziecko wyniosła 280,97 zł.
Wyjaśniła, że przygotowując materiały miała dane o mniejszej ilości uczniów. Kiedy szkoły złożyły 
dane do Systemu Informacji Oświatowej okazało się, że doszedł 1 uczeń w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Przewodowie ostatniego dnia września 2018 r. W związku z tym dotacja zmniejszyła 
się 1,19 zł i wynosi 279,78 zł. Zmiana zostanie wprowadzona autopoprawką,
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- w rozdziale 80150 -  dotacja się nie zmienia, dzieci niepełnosprawne są te same, doszła osoba 
niepełnosprawna w oddziale przedszkolnym w SSP w Gzach, dotacja wynosi 7.096,10 zł,
- kwotę 18.900 zł przeznacza się na zwrot wydatków za dzieci z terenu gminy Gzy uczęszczające do 
przedszkoli na terenie innych gmin,
- pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 
i pochodne dla nauczycieli;
- w dziale 851 -  zwiększono przypis opłat alkoholowych o kwotę 7.151 zł, kwotę przeznacza się na 
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- w dziale 852 zwiększenie planu wydatków o kwotę 47 zł w ramach opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi z dotacji oraz zmniejszenie w wyniku analizy finansowej o kwotę 6.000 zł,
- w wyniku analizy finansowej zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 6.000 zł ze 
względu na mniejsze zatrudnienie osób na prace społecznie-użyteczne,
- w dziale 855 -  zmniejszono plan wydatków o kwotę 53.100 zł na świadczeniach wychowawczych, 
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego,
- w dziale 900 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.562,33 zł oraz zmniejszono o 1.000 zł, Sołectwo 
Ołdaki zrezygnowało z poprzedniego zadania w ramach funduszu sołeckiego i zwiększyło środki na 
realizację zadania pn. „Zakup latami solamych z montażem we wsi Ołdaki”.
- w dziale 921- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 12.000 zł w wyniku analizy finansowej.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za’, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena Kwiatkowska
-  również poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Komisja w obecności 5 osób uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” , przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy- który 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za’, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
również poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Komisja w obecności 5 osób uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” , przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian uchwały Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 4.
Wójt B. Polańska -  przypomniała, że Statut Gminy Gzy był opracowany w 2003 r. Później do Statutu 
wprowadzono szereg zmian. Obecnie został opracowany nowy Statut Gminy Gzy , w którym jest wiele 
zmian. Statut będzie analizowany przez organ prawny. Dodała, że nigdy nie było, żeby organ prawny 
do opracowanego Statutu nie wniósł poprawek. W związku z tym trzeba liczyć się z poprawkami. Rada 
Gminy uchwali S tatu t, a później będzie zmieniała na podstawie opinii organu prawnego.
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkala -  pytał, czy powołanie czwartej komisji 
tj. komisji skarg, wniosków i petycji jest wymogiem ustawy.
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że jest to wymóg z ustawy o samorządzie gminnym.
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Zdzisław Kaczorowski . Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział 
w posiedzeniu -  6.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za’, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B, Kwiatkowska -
również poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Komisja w obecności 6 osób uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” , przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Wójt B. Polańska -  poinformowała, w projekcie uchwały maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż 
wszystkich rodzajów napojów alkoholowych wynosi po 25 sztuk.
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży wynosi 15 zezwoleń.
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży wynosi 60 zezwoleń. Projekt uchwały zawiera także zasady usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Projekt uchwały był konsultowany z mieszkańcami na 
zebraniach wiejskich. Opinii negatywnych mieszkańców gminy nie było. Kilka sołectw nie miało 
zdania w tej sprawie. Jednak w większości sołectw na zebraniach wiejskich mieszkańcy wyrazili 
opinię pozytywną do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, a także określenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gzy. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za’, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
również poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
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Komisja w obecności 6 osób uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” , przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, a także określenia zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gzy proponowany na sesję 
Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy użytkowania.
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że we wsi Porzowo znajduje się działka należąca do Gminy Gzy 
o pow. 0.1400 ha. Mieszkańcy wsi z środków funduszu sołeckiego dokonali ogrodzenia działki. Jest 
prośba Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Porzowie i druhów ochotników, żeby powyższą działkę 
przekazać w formie użyczenia OSP. Nadmieniła, że obecnie budynek OSP stoi na gruntach prywatnych, 
a właściciel gruntu nie wyraża zgody na jego remont.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za’, przy
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja w obecności 6 osób uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” , przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania, 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody był 
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu i Komisji Oświaty, Zdrowia
1 Bezpieczeństwa Publicznego w miesiącu czerwcu 2018 r. Po przesłaniu go w celu zaopiniowania do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Regionalnej Gospodarki Wodnej 
w Warszawie odmówiono wszczęcia postępowania z uwagi na to, że powinien być zaakceptowany 
przez Radę Gminy. W związku z tym wskazane jest najpierw podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody, obowiązującego na terenie gminy Gzy w celu przekazania go 
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody, obowiązującego na terenie gminy Gzy 
w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za’, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
również poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
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Komisja w obecności 6 osób uczestniczących w posiedzeniu 6 glosami „za” , przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody, obowiązującego na terenie gminy Gzy w celu 
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu proponowany na sesję Rady Gminy -  
który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że chodzi o zakup działki we wsi Gzy-Wisnowa. Sprawa podziału 
działki jest w toku załatwiania. Następnie zostanie sporządzona wycena działki. Jednak żeby można 
było sporządzić akt notarialny, należy podjąć stosowną uchwałę. Na powyższe zadanie w budżecie 
Gminy zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. W powyższej sprawie projekt uchwały 
zostanie dostarczony przed sesją Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za’, przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -
również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja w obecności 6 osób uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” , przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości proponowany na sesję Rady Gminy.
Ad. pkt 10.
Wójt B. Polańska -  przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku 
szkolnym 2017/2018.
Pytań nie było.
Komisje zapoznały się z informacją.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 -  stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Wójt B. Polańska -  w sprawach bieżących Gminy powiedziała, że :
- w następnym tygodniu zostanie ukończone żwirowanie,
- realizowane jest zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 340111 W Porzowo-Sulnikowo- 

Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy”, z terminem realizacji 25.10.2018 r.; 
po odbiorze wymienionej drogi Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w kwocie 100.000 zł.

- wykonawca ma wykonać 600 mb nakładki we wsi Pękowo,
- trwa realizacja drogi powiatowej na odcinku 5 km Żebry -  Słończewo,
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie członek komisji powołanej do oszacowania 
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 
spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy) - Jacek 
Grochowski - powiedział, że rolnicy , których wnioski uzyskały 30% strat w uprawach, po 
zatwierdzeniu i odebraniu wniosku w urzędzie gminy mogą ubiegać się o pomoc w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Golądkowie.
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Jaka będzie udzielona pomoc nie wie. Termin składania wniosków został przedłużony do 31.10.2018 r. 
W związku z tym zwrócił się z prośbą o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
odpowiedniej informacji w tej sprawie, aby mogli się z nią zapoznać wszyscy zainteresowani rolnicy. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -  poruszyła 
sprawę mini hotelu dla zwierząt w miejscowości Gzy-Kałęczyn. Powiedziała, że prawdopodobnie do 
urzędu gminy wpłynął wniosek osoby , która chce wybudować taki hotel, na 300 klatek zewnętrznych, 
co kłóci się z wielkością inwestycji oraz rozbudować siedlisko. W związku z tym jako mieszkańcy 
gminy tworzą pismo skierowane do urzędu gminy, iż są temu przeciwni. Według niej mini hotel nie 
będzie przeszkadzać tylko najbliższym sąsiadom. Tym bardziej, że gmina nie boryka się problemem 
bezdomności zwierząt, żeby hotel służył mieszkańcom gminy.
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński -  przyznał, że faktycznie wpłynął wniosek o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy.
Wójt B. Polańska - jej zdaniem, sprawa ta na pewno sprawa będzie toczyła się długo.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Komisji, Przewodniczący Komisji 
T. Sobieraj ogodz. 15.00 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
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