
PROTOKÓŁ Nr2/2015 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego 

w dniu 09 stycznia 2015 roku w Świetlicy Wiej skiej w Gzach 

pod przewodnictwem Tomasza Sobieraja - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj - o godzinie 12.15 otworzył posiedzenie 


Komisji, przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie 


w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Komisji tj. 100%, co stanowi quorum pozwalające na 


podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu. 


Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 


1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 

2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Teresa Linka - Przew. GKRP A w Gzach 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 


1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gn1inie Gzy na rok 2015 
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Ostaszewo-Włuski. 

4. Rozpatrzenie wniosku radnego i sołtysa wsi Begno Pana Piotra Kownackiego o podjęcie 
stanowczych i konkretnych działań na rzecz modernizacji drogi gminnej łączącej się 

z drogami powiatowymi Gzy- Gąsocin i Szyszki -Gołymin poprzez położenie nawierzchni 
asfaltowej. 

5. Rozpatrzenie wniosku radnego Pana Piotra Kownackiego i mieszkańców wsi Nowe 

Skaszewo o podjęcie wszelkich działań na rzecz modernizacji drogi gminnej łączącej się 
z drogami powiatowymi Borza - Skaszewo i Żebry Włosty - Gzy poprzez położenie 
nawierzchni asfaltowej. 

6. Projekt Uchwały Budżetowej Gn1iny Gzy na rok 2015. 

7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 

8. Sprawy bieżące gminy. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych 


punktów: 

- Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 


komunalnyn1i i ustalenia stawki tej opłaty; 
- Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej; 
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- Rozpatrzenie wniosku sołectwa wsi Begno o podjęcie uchwały i wystąpienie do Rady 
Gminy Sońsk i Rady Gminy Gołymin- Ośrodek o przekazanie drogi, która częściowo 
znajduje się na terenie Gminy Sońsk i Gnliny Gołymin; 

- Rozpatrzenie wniosku Pana Konrada Pilińskiego w sprawie remontu drogi. 
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu w Pułtusku o dofinansowanie zadania pn. 

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica w miejscowości Zalesie 
Lenki". 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie umieszczenie w porządku 
posiedzenia "Projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty". 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" ustaliła, że "Projekt uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia stawki tej opłaty" będzie rozpatrywany jako pkt 1 porządku posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie umieszczenie w porządku 
posiedzenia "Projektu w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" ustaliła, że "Projekt uchwały 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej" będzie rozpatrywany 
jako pkt 2 porządku posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie umieszczenie w porządku 
posiedzenia wniosku sołectwa wsi Begno o podjęcie uchwały i wystąpienie do Rady Gminy 
Sońsk i Rady Gminy Gołymin- Ośrodek o przekazanie drogi, która częściowo znajduje się na 
terenie Gminy Sońsk i Gminy Gołymin. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" ustaliła, że wniosek 
sołectwa wsi Begno o podjęcie uchwały i wystąpienie do Rady Gminy Sońsk i Rady Gminy 
Gołymin- Ośrodek o przekazanie drogi, która częściowo znajduje się na terenie Gminy Sońsk 
i Gminy Gołymin będzie rozpatrywany jako pkt 8 porządku posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie umieszczenie w porządku 
posiedzenia wniosku Pana Konrada Pilińskiego w sprawie remontu drogi. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" ustaliła, że wniosek 
Pana Konrada Pilińskiego w sprawie remontu drogi będzie rozpatrywany jako pkt 9 porządku 

posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie umieszczenie w porządku 
posiedzenia wniosku Zarządu Powiatu w Pułtusku o dofinansowanie zadania pn. " 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica w miejscowości Zalesie Lenki". 
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Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" ustaliła, że wniosek 
Zarządu Powiatu w Pułtusku o dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 3405W Łady - Winnica w miejscowości Zalesie Lenki" będzie rozpatrywany jako pkt 10 
porządku posiedzenia. 
Na wniosek Przewodniczącego T. Sobieraja - Komisja jednomyślnie przyjęła porządek 

posiedzenia w brzmieniu jak niżej: 
1. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
2. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałej. 

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2015. 

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Ostaszewo-Włuski. 
6. Rozpatrzenie wniosku radnego i sołtysa wsi Begno Pana Piotra Kownackiego o podjęcie 

stanowczych i konkretnych działań na rzecz modernizacji drogi gminnej łączącej się 
z drogami powiatowymi Gzy- Gąsocin i Szyszki -Gołymin poprzez położenie nawierzchni 
asfaltowej. 

7. Rozpatrzenie wniosku radnego Pana Piotra Kownackiego i mieszkańców wsi Nowe 
Skaszewo o podjęcie wszelkich działań na rzecz modernizacji drogi gn1innej łączącej się 
z drogami powiatowymi Borza - Skaszewo i Żebry Włosty - Gzy poprzez położenie 
nawierzchni asfaltowej. 

8. Rozpatrzenie wniosku sołectwa wsi Begno o podjęcie uchwały i wystąpienie do Rady 
Gminy Sońsk i Rady Gminy Gołymin- Ośrodek o przekazanie drogi, która częściowo 
znajduje się na terenie Gminy Sońsk i Gminy Gołymin; 

9. Rozpatrzenie wniosku Pana Konrada Pilińskiego w sprawie remontu drogi. 
10. 	 Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu w Pułtusku o dofinansowanie zadania pn. 

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica w miejscowości Zalesie 
Lenki". 

11. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 
12. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 
13. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek posiedzenia Komisji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 1. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że poprzednia uchwała była przedmiotem analizy 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie, do której nie było 


zastrzeżeń odnośnie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami kon1Ul1alnymi, 

a były do wyboru metody metody odpłatności za osoby i za gospodarstwo domowe. Obecnie 

po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma możliwości 


zwolnienia którejś osoby i kolejnej następnej. 
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W projekcie uchwały zmieniłyby się tylko zapis - do 5 osób dokonuje się wyboru metodą od 
osoby, powyżej 5 osób - od gospodarstwa domowego. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy w gminie segregowanie odpadów 
komunalnych zostało na zasadzie odpady suche i odpady mokre? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że segregacja jest taka jak była dotychczas. Zmieniło się 
tylko to, że wykonawca wszystkie odpady odbiera jednocześnie, puszczając 2 samochody. 
Nadmieniła, że dla gminy jest korzystniej, gdy mieszkańcy segregują odpady, ponieważ 
gmina musi się wywiązać ze wskaźników. Jednocześnie nadmieniła, że rozmawiając 

z Prezesem firmy "Błysk" w Makowie Mazowieckim Prezes powiedział, że w czasie 
przeprowadzania wyborów sołtysów firma jest gotowa przyjechać do większych wsi, jeśli 
będzie taka wola mieszkańców i porozmawiać jak segregować odpady komunalne. 
Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że z firmą "Błysk" słabiej jest z odbiorem 
odpadów wielkogabarytowych, ponieważ jak do tej pory informacja o odbiorze takich 
odpadów się nie sprawdzała. Za przykład podał wieś Słończewo, w której mieszkańcy 

powystawiali odpady, a firma odpadów nie odebrała. 
Wójt B. Polańska - uznała, że trzeba to będzie dopracować. 
Członek Komisji J. Grochowski - dodał, że jest jeszcze problem ze szkłem, z szybami, 
które zbierane są w worki. 
Wójt B. Polańska - nadmieniła, że gdyby były przy gminie postawione kontenery, można 
byłoby przywozić rzeczy budowlane, które byłyby odbierane bezpłatnie. 
Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że kontenery mogłyby być w dwóch, czy w trzech 
miejscach na terenie gminy w tym we wsi Szyszki. 
Wójt B. Polańska - jej zdaniem, nie zda to egzaminu, gdyż wszyscy będą wieźć wszystko. 
Natomiast ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminę do 
utworzenia punktu selektywnej zbiórki. W związku z tym trzeba będzie znaleźć odpowiednie 
miejsce, określić stosowne godziny, aby ktoś w tych godzinach przyjmował odpady. Dodała, 
że wykonawca robi objazdy, ale jest to tylko na teraz. Natomiast na dalszą nletę będzie to 
niezgodne z prawenl. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak - dodał, że 

kiedy śmietnik był przy remizie OSP w Gzach to co tydzień był pełny. Później został 

rozebrany i problem się rozwiązał. 
Członek Komisji J. Grochowski - dopowiedział, że każde gospodarstwo ma kosz, każdy 

ma zagospodarowane śmieci, a są ich pełne rowy przydrożne. 
Członek Komisji Marianna Filipowicz - odnośnie paragrafu 1 ust. 3 dotyczącego definicji 
gospodarstwa domowego powiedziała, że osoby utrzymujące się wspólnie mogą się wspólnie 
zadeklarować w jednej nieruchomości. Następnie zapytała, jak mają się zadeklarować rodziny 
dwu i trzypokoleniowe? 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - jego zdaniem, 
jeżeli zadeklarują oddzielne gospodarstwa, to złożą deklaracje oddzielnie, zależy od ludzi. 
Członek Komisji J. Grochowski - był zdania, że powinni się zadeklarować, tak jak 

deklarowali się do tej pory. 
Wójt B. Polańska - uznała, że tak będzie jak się zadeklarują. 
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Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

stawki tej opłaty. 


Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosan1i "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 3 do 

niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 2. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w obecnym projekcie uchwały w sprawie określenia 


wzoru deklaracj i o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , składanej 


przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej w stosunku do poprzedniej niewiele się zn1ieni. 

Jest tylko sugestia, żeby było jak najmniej danych osobowych. 

Komisja przyjęła informację przedstawioną przez Panią Wójt do projektu uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 


Ad. pkt 3. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Teresa Linka - poinformowała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 


alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie obliguje gminę do opracowania i realizacji corocznego Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Środki na realizację GPP i RP A oraz PN pochodzą z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż 


napojów alkoholowych. 

Działania z zakresu narkomanii to prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 

edukacyjnej w formie wykładów, programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci, 

młodzieży i rodziców oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe i inne 

formy edukacyjne. Na ten cel proponuje się przeznaczyć kwotę 3.500 zł. 


Następne zadania z zakresu profilaktyki to: 

- organizowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży 


w formie wdrażania efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 


zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych; 

- rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem 


środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie różnorodnych fom1 działalności 


informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholizmu; 

- organizacja i finansowanie innych form działań edukacyjnych i zapobiegawczych w tym 

widowisk artystycznych, konkursów tematycznych oraz otwartych środowiskowych imprez 

profilaktycznych odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, 


integrujących - kampania "Postaw na rodzinę". 


Rozwiązywanie problemów alkoholowych następuje przez zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 
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przez organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych oraz osób 
będących w kryzysie, osób współuzależnionych, ofiar przemocy. 
Z uwagi na to, że jest prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny w którym jest 
zatrudniony psycholog i terapeuta przeznacza się kwotę 12.000 zł. Osoby te prowadzą 
działania informacyjno- edukacyjne. Ze względu na bardzo trudne stworzenie grupy nie mogą 
prowadzić programów zajęć grupowych. 
Z programów edukacyjnych mogą korzystać osoby w Poradni Zdrowia Psychicznego 
i Terapii Uzależnień. Następne zadanie związane z realizacją rozwiązywania problemów jest 
w fornlie ułatwienia osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach 
terapeutycznych. Na ten cel przeznaczana była kwota 1.000 zł i była wystarczająca. 
Poinformowała, że w miesiącu grudniu 2014 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych otrzymała informację i jednocześnie propozycję z Poradni Zdrowia 
Psychicznego i Terapii Uzależnień w Pułtusku o zaangażowanie osób uzależnionych 

potrzebujących pomocy np. dla osób w żałobie po stracie osób bliskich, dla osób po 
wypadkach drogowych, dla osób doświadczających przemocy, dla osób będących w kryzysie 
w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich, dla osób w kryzysie w sytuacji 
zdobycia pracy. Według kosztorysu korzystanie z grup wsparcia (4 grupy, 25 spotkań 

w roku), korzystanie z indywidualnej pomocy ( 1 raz w tygodniu) wynosi bardzo drogo z 
tym, że udział finansowy dla każdej gminy w powiecie pułtuskim byłby w wysokości 4.000 
zł. Nadmieniła, że osoby z terenu naszej gminy z pomocy takiej korzystają sporadycznie. 
Osoby uzależnione od alkoholu i chore psychicznie korzystają z porady lekarza psychiatry. 
W związku z tym jest pytanie, czy gmina ma korzystać z tej pomocy? 
Powiedziała, że dodatkowo otrzymała Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, w którym 
udział finansowy dla gminy wynosi również 4.000 zł. 
Program wsparcia rodzin z dziećmi np. przewlekle chorymi, które mają trudności w szkole, 
mają zaburzenia zachowania, będących w kryzysie opiewa na 1.000 zł. 
Poinformowała, że fundusz alkoholowy wynosi 42.700 zł. Myśli, że Punkt Konsultacyjny 
w Gzach praktykowany przez kolejne lata, to punkt trafiony. Do Pani psycholog przychodzą 
nawet rodzice z dziećmi, które mają problemy w szkole, problemy z wymową lub inne 
problemy. Natomiast Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Pułtusku 

występuje po raz pierwszy z ofertą z jednoczesnym finansowym udziałem mieszkańców. 
Członek Komisji Jacek Barkala - jego zdaniem, wsparcie psychiczne to trudny temat. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - powiedziała, że osoby te nie przyznają się, szczególnie te, które nadużywają 
alkoholu i stosują przemoc w rodzinie. 
Wójt B. Polańska - zauważyła, że z każdej gminy z pomocy terapii uzależnień od alkoholu 
i przemocy korzysta różna ilość osób, ponieważ wielkość gmin pod względem liczby 
ludności też jest różna. Aby nie zamykać furtki tym, którzy będą chcieli korzystać można 

rozważyć i przekazać pewną kwotę, ale nie 4.000 zł. 
Następnie zapytała, czy jeśli nie przekażemy kwoty to, Poradnia może odmówić wsparcia? 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - odpowiedziała, że raczej nie. 
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Jest tu refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Uznano, że jest to tylko propozycja Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień 

i jeśli zajdzie taka potrzeba, to określone środki finansowe można będzie przekazać 

w trakcie roku. Rada Gminy Gzy do współpracy jest skłonna i gotowa, ale w miarę 
posiadanych środków. 

Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy jeśli dana osoba chce korzystać z Poradni 
i ma skierowanie, to nikt jej stamtąd nie wyrzuci? 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - odpowiedziała, że osoba ta ma prawo skorzystać z Poradni. 


Członek Komisji J. Barkała - zgłosił wniosek, aby świetlice wiejskie wyposażać w sprzęt 


sportowy typu stół do pin ponga, stół bilardowy. Za przykład podał wieś Przewodowo


Majorat gdzie z zakupionego stołu do tenisa stołowego wieczorami korzysta dużo młodych 


osób. Zaproponował rezerwację środków na ten cel. 


Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

T. Linka - wyjaśniła, że środki na taki cel są zapewnione w pkt 2Iit.c. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, o ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż 


napojów alkoholowych? 


Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - odpowiedziała, że zezwolenia wydano na 15 punktów sprzedaży. 


Wójt B. Polańska -dopowiedziała, że o ilości zezwoleń decyduje Rada Gminy. Limit 


wynosi 20. 

Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, kto wchodzi w skład GKRP A? 


Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

T. Linka - odpowiedziała, że jej skromna osoba jako Przewodniczący, Pan Baliński 


Mirosław jako przedstawiciel policji. Pan Skorupski Mieczysław, Pani Frąckiewicz Jadwiga, 


Pani Kurpiecka Jolanta z GOPS i dyrektorzy szkół, razem 8 osób. 


Przewodniczący T. Sobieraj - zapytał, czy posiedzenia Komisji odbywają się w zależności 


od potrzeb? 


Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - posiedzenia odbywają się raz w kwartale i z tego tytułu jest wypłacana dieta. 


Członek Komisji Piotr Kownacki - powiedział, że ma uwagi dotyczące leczenia 


alkoholików. Jego zdaniem, jeśli ktoś ma wszczepiony antybiotyk, żeby nie pił i jeśli go 


zniszczy to powinien być obciążony kosztami, ponieważ jest to wyrzucenie pieniędzy. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości. 


Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

T. Linka - dodała, że na dzień dzisiejszy wszywki są nieaktualne. Jest tylko jedna zasada


ma być zn1iana myślenia człowieka, albo odesłanie do Ośrodka Terapii na dłuższe leczenie. 


Dodała, że był tylko jeden przypadek wszywki gdzie poszły duże pieniądze i miała 


nadzieję, że coś się naprawi. Robiła to dla ratowania rodziny, ale wszystko poszło w błoto. 


Członek Komisji P. Kownacki - był zdania, że lepiej pieniądze przeznaczyć dla dzieci niż 


na alkoholika, z którego nie będzie pożytku. 
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Przewodniczący Gntinnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 
T. Linka - wyjaśniła, że nie ma pomocy w formie materialnej tj. zakupu butów. 
Dodała, że finansowanie podróży na terapię do Pułtuska wcześniej było możliwe ze środków 
programu. Dana osoba przynosiła bilety i listę uczestnictwa i były zwracane koszty. W chwili 
obecnej w związku ze zmianą przepisów za podróż na terapię ma zwracać gmina. 
W tym momencie salę obrad opuścił członek Komisji Jacek Barkała pomniejszając ilość 
członków Komisji biorących udział wposiedzeniu do 7 osób. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2015 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Jacek Barkała. Aktualna ilość 
członków Komisji biorących udział wposiedzeniu - 8. 
Ad. pkt 4. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy jest dokumentem planistycznym obok budżetu gminy. Jest to dokument, który jest 
znacznikiem finansów gminy, bez którego nie może być zatwierdzony budżet gminy. 
Obydwa dokumenty są ze sobą spójne i decydują o tym, czy uchwała budżetowa jest zgodna 
z ustawą o finansach publicznych. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na 
danych historycznych w zakresie z poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków 
uwzględniając zmiany w zakresie subwencjonowania gmin oraz naliczania dochodów z tytułu 
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obwiązujące w roku 2015. WPF jest 
tabelą, w której dane są przeniesione z projektu budżetu i dotyczą dochodów gminy 
z podziałem na dochody bieżące w tym na poszczególne dochody wynikające z dochodów 
podatkowych, subwencji, dochodów udziału w podatku od osób fizycznych, podatków i opłat 
przeznaczonych na cele bieżące. 
Wydatki ogółem również są przeniesione z budżetu z podziałem na wydatki bieżące 

i majątkowe. Wydatki bieżące podzielone są wydatki z tytułu poręczeń gwarancji, poręczeń 
polegających na wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy o finansach publicznych - wydatki 
dotyczące kredytów na unijne programy jak również wydatki na obsługę długu, odsetki od 
kredytów i inne wydatki majątkowe. 
Wynik budżetu jest to różnica między dochodami gminy, a wydatkami. 
Jeśli chodzi o przychody to uchwała budżetowa musi być tak skonstruowana żeby dochody 
były równe wydatkom, dochody mogą być wyższe, a wydatki niższe ( jak w naszym 
przypadku gdzie nadwyżka budżetowa, która jest przeznaczona na spłatę kredytów) 
ewentualnie dochody wyższe plus przychody (rozliczenia z lat ubiegłych tzw. środki wolne), 
czy po stronie przychodów mogą być zaciągnięte kredyty. W naszym budżecie na 2015 r. 

takich kredytów nie zaplanowano. 
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Jeśli chodzi o rozchody, czyli spłaty kredytów w WPF wykazuje się wszystkie spłaty 

kredytów zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi 
umowami z bankami. 
Prognoza długu, czyli stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.901.050 zł z tytułu 
zaciągniętych kredytów, w latach następnych zgodnie z harmonogramem spłat do 2021 r. 
włącznie. 

Jeśli chodzi o dopuszczalny wskaźnik to od trzech lat jest WPF, która określa indywidualny 
wskaźnik gminy i dopuszczalność zadłużenia gminy. Jest to dokument, który pilnuje, żeby nie 
przekroczyć wskaźników. W przypadku przekroczenia wskaźników nie może być 

zatwierdzony budżet. A ustawa o finansach publicznych nakłada program naprawczy , 
ewentualnie zatwierdzenie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową itd. Naszej gminie 
na razie to nie grozi. 
Poza tym jest jeszcze podział na dochody bieżące, wykazywane są wydatki na płace 

i wynagrodzenia. Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest hamulec dla 
samorządów. Wcześniej gminy zaciągając kredyty zadłużały się, ale na to zezwalała ustawa. 
Gminy mogły się zadłużać do 60% dochodów i 15% spłaty rat kredytów w danym roku 
budżetowym w stosunku do dochodów. Kiedy limit zadłużenia został określony 

indywidualnie, gminy znalazły się w poważnych problemach. W naszej gminie 
w poprzedniej Radzie Gminy było rolowanie kredytów, aby poprawić wskaźnik. Dodała, że 
dla gmin jest trochę korzystniej o tyle, że jest niskie oprocentowanie. Kredyty są 

oprocentowane WIBOR 3M plus marże, które są różne w zależności od okresu w jakim był 
brany kredyt. Jest to niskie oprocentowanie kredytu np. 2,15% plus marża 0,5% lub 0,9% 
wychodzi - 3,15%, 2,80% . Dla przykładu podała, że z Bankiem w Pruszkowie gmina ma 
marżę w wysokości 0,10%, co jest korzystne, a obsługa długu znacznie niższa. Dodała, że 

raty kredytu plus odsetki brane są do wzoru arytmetycznego do ustalenia dopuszczalnego 
limitu zadłużenia. Oprócz kredytów zobowiązań wymagalnych gmina nie ma. Gmina będzie 
zmniejszać zadłużenie, że było można skorzystać z kredytu na współfinansowanie projektów 
unijnych, ponieważ możemy przekroczyć limit i będzie dalej możliwość inwestowania. 
Jednak wszystko zależy od sytuacji gospodarczej kraju. Dodała, że opinia wydana przez 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jest pozytywna. 
Poinformowała, że jeśli chodzi o stronę dochodową to gmina Gzy ma rezerwy, iż stawki 
podatkowe nie są za wysokie w stosunku do stawek maksymalnych. Jednak gmina nie chce 
obciążać rolników, ponieważ gmina jest gminą rolnicza i jest ciężko wypracować dochody. 
W związku z tym liczy na subwencjonowanie, które nie jest stałym dochodem, a jest 
dochodem ruchomym. Następnie podała przykład z roku 2013, w którym dochody subwencji 
wyrównawczej spadły o 600.000 zł, co wiązało się z wprowadzaniem niektórych zmian 
w budżecie i wyhamowaniem wydatków. Wyjaśniła, że subwencja ta wynika z rozliczenia 
wskaźnika dochodu na mieszkańca w stosunku do krajowego wskaźnika dochodów państwa. 
Poza tym została również obniżona subwencja oświatowa, ze względu na obniżenie się liczby 
dzieci 
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W wydatkach przedsięwzięć ujęto zadanie pn. "Budowa budynku gospodarczego na potrzeby 
Urzędu Gminy", które było planowane na rok 2014 i 2015. W związku z tym, że w 2014 r. 

niezbyt dobrze ułożyły się dochody, wydatki zostały przyhamowane. Druga przyczyna to 
wysoka cena realizacji. Dlatego zadanie zostało przesunięte na rok 2015. 
Poza tym w wykazie przedsięwzięć ujęte zostało zadanie pn. "Moja przyszłość" finansowane 
ze środków unijnych, realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Gzach. Na ten cel 
przeznaczona została kwota w roku 2015 - 13.030 zł, w roku 2014 - 11.680 zł. Są to 
dodatkowe lekcje, zajęcia dla uczniów. Obydwa zadania znajdują się w wykazie 
przedsięwzięć WPF i ujęte są w budżecie gminy. Dodała, że każda zmiana powodująca 
zmianę w budżecie przenosi się do WPF. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał Panią Skarbnik, w stosunku do jakich 
banków gmina ma zobowiązania? 
Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że gmina ma zobowiązania w Banku Ochrony 
Środowiska, w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie i w Banku Spółdzielczym w Nowym 
Dworze Mazowieckim Oddział N asieisk. Dodała, że w ubiegłym roku gmina spłaciła ostatnią 
ratę lO-letniego kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej przy szkole w Gzach. Dwa 
lata temu gmina spłaciła ostatnią ratę w Banku Ochrony Środowiska. Gmina spłaca raty 
z poprzednich lat. Całkowicie został spłacony jeden kredyt w Banku Ochrony Środowiska 
zaciągnięty na wodociągowanie. 
Członek Komisji Stefan Franczak i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady- zapytał 

Panią Skarbnik, do kiedy gmina nie może brać kredytu? 
Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że w tej chwili nie może odpowiedzieć, aż 
zamknie 2014 r. i przełoży na WPF. Jednak szarżowania dużego nie będzie. Jest tylko ponad 
2% rezerwy, a to nie jest dużo w stosunku do skali dochodów. 
Dodała, że na wskaźnik bardzo wpływają wydatki bieżące. Im mniejsze są wydatki bieżące, 
a wyższe dochody bieżące wówczas wskaźnik rośnie do góry. Bardzo dobrze wpływa na 
średnią z 3 lat wskaźnik ze sprzedaży mienia. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że myśli, że obecny okres kadencji będzie lepszy, 
ponieważ w poprzedniej kadencji nie można było w ogóle wziąć kredytu, było tylko 
spłacanie. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
Uchwała Nr Ci.335.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 03 grudnia 2014 r. 
W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały 
o wieloletniej prognozie finansowej - stanowi załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 
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Ad. pkt 5, 6, 7 , 8, 9 i 10. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że mieszkańcy wsi Ostaszewo - Włuski od jakiegoś czasu 
fundusz sołecki przeznaczają częściowo na zakup żwiru, a częściowo na zakup cementu. 
Dłuższy odcinek drogi cementowej wykonali w roku 2014, ponieważ do funduszu sołeckiego 
z budżetu gminy było dołożone 10.000 zł. Poza tym mieszkańcy wsi pozyskali jeszcze 
cement z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Całość prac związanych z położeniem betonu 
wykonali we własnym zakresie. Beton na drodze został położony za posesję Pana 
Niesłuchowskiego. Dodała, że od dłuższego czasu we wsi Ostaszewo-Włuski trwa spór 
między mieszkańcami a Panem Szlaskim, który mieszka na końcu wsi. Chodzi tu 
o zaorywanie drogi, odorywanie, zaoranie rowu, odoranie i ponowne zaoranie. Etap drogi, na 
który został położony beton, został zrobiony przed posesją Pana Szlaskiego. W związku 
z tym, że środki na ten cel pochodziły z funduszu sołeckiego, nie ma interwencji Pana 
Szlaskiego. W jej gabinecie Pan Szlaski sugerował, że skoro do utwardzenia drogi gmina 
dokłada środki finansowe z budżetu, a on płaci podatki, to nie można zamknąć celowo 
pewnego etapu przed wjazdem na jego posesję. Zadanie należy wykonać do granicy, która 
znajduje się za jego budynkami. 
Rozmawiając z sołtysem wsi i nlieszkańcami twierdzą, że kiedy robili utwardzenie drogi 
w czynie społecznym, to Pan Szlaski się nie zainteresował i nie przyszedł. Za przykład podali 
starszą Panią mieszkankę wsi, która jeśli sama nie mogła pomóc to wynajęła do pracy inną 
osobę. Uznała, że jeśli gmina zdecyduje się dołożyć z budżetu 10.000 zł, to należy się 

zastanowić dokąd będzie doprowadzona droga, czy do granicy, czy bido-asfalt zostanie 
położony na powierzchnię drogi, która była zrobiona wcześniej. 
Członek Komisji P. Kownacki - wyjaśnił, że sołtys wsi pisze wyraźnie, że chodzi mu 
o polanie drogi bido-asfaltenl, która jest już utwardzona betonem. 
Wójt B. Polańska - dodała, że utwardzenie drogi jakie zrobiła wieś Ostaszewo Wielkie jest 
dobre, ale teraz ściera się warstwa cementu i jest kurz. 
Członek Komisji J. Grochowski - stwierdził, że jako podbudowa pod bido-asfalt jest bardzo 
dobra. Tylko nasuwa się pytanie, ile można położyć biedo-asfaltu za pieniądze przydzielone 
z funduszu sołeckiego i za 10.000 zł, które chcą mieszkańcy wsi? Następnie zapytał, czy ktoś 
obliczył jaka to będzie szerokość, jaka długość i ile kosztuje 1 mb biedo-asfaltu, ile będzie 
można zrobić za 16.000 zł? 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - odpowiedział, że 1m2 bieda-asfaltu kosztuje 30 zł. 
Za kwotę 16.000 zł będzie można położyć na drogę 533m2 bieda-asfaltu. Przy szerokości 
drogi 4 mb będzie to 135 mb (4 warstwy), przy 2 warstwach można byłoby pokryć 
ok. 300 mb drogi. 
Członek Komisji J. Barkała - był ciekawy, czy jakiś wykonawca się podejmie położenia 
300 mb bieda-asfaltu? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że podejmie się firma KOP-TRANS 
z Ciechanowa. 
Członek Komisji P. Kownacki - był za przyznaniem wsparcia finansowego w kwocie 
10.000 zł dla mieszkańców wsi Ostaszewo-Włuski. Uzasadnił, że mieszkańcy wsi mają blisko 
tej drogi zabudowania i maj ą okna zasypane kurzem. 
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Członek Komisji J. Grochowski - miał odmienne zdanie. Stwierdził, że nie chodzi tu 
o zakurzone okna, a o pieniądze. Był zdania, że każda wieś ma przydzielony fundusz sołecki, 


a niektóre wsie mająjeszcze większy i też mogłyby coś zrobić dodatkowo. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że żeby wesprzeć mieszkańców wsi 

Ostaszewo-Włuski kwotą 10.000 zł trzeba wskazać skąd zdjąć te środki. 


Skarbnik E. Głowacka - uznała, że kwotę 10.000 zł może zdjąć z działu 600 wydatków 

rzeczowych ewentualnie z działu Transport i łączność. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że zajmować się kwotą mniej jak 10.000 

zł nie wie, czy jest sens i czy uratuje to sytuację. 


Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że jeśli jest wola pomocy finansowej, to jedynie 

jak mówiła, że w budżecie nie widzi dofinansowania jakichkolwiek zadań, ponieważ nie ma 

z czego wziąć. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poinformował, że nie sądzi, żeby mieszkańców wsi 

ratowało 5.000 zł. Dodał, że Pan Skorupski ze swojej strony nieformalne przedstawiał pismo, 

ze jeżeli nie pójdzie w stronę polania drogi bieda-asfaltem, to mieszkańcy będą dalej 

żwirować. 


Wójt B. Polańska - była zdania, że żwirować nie można bo droga jest pokryta betonem. 

Od cementowania drogi za gospodarstwo Pana Szlaskiego pozostało ok. 200 mb. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj i część członków Kontisji - byli zdania, że 


wątpliwości co do tego, że biedo-asfalt się sprawdza nie ma, tylko wszystko rozbija się 


o pieniądz. 


Wójt B. Polańska - zaproponowała sprawę o wsparcie finansowe na razie odłożyć w czasie 

i zobaczyć jak wszystko będzie się klarować. 


Członek Komisji J. Grochowski - uznał, że wszystko jest dobre i każdemu należałby dać. 


Nadmienił, że prosił, żeby w budżecie gminy były środki zaplanowane na konserwację 


asfaltów istniejących w gminie, ponieważ asfalty są w takim stanie, że jeżeli gmina nie 

będzie się nimi zajmować, to będą później potężne koszty. I na to też powinny być 


wygospodarowane pieniądze. Powiedział, że nie chce się wypowiadać w sprawie wniosku 

mieszkańców wsi Ostaszewo-Włuski przeciwnie. Ale według niego trzeba to tak rozważyć, 


"żeby był wilk syty i owca cała". Mieszkańcy utwardzając drogę betonem myśleli, że będzie 


to wspaniałe i świetne, miało się nie kurzyć, a teraz się kurzy i trzeba to ratować. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - sądził, że sołtys wsi Ostaszewo - Włuski Pan 

Skorupski zna realia funkcjonowania budżetu gminy i powinien się liczyć z tym, że pewne 

rzeczy są do osiągnięcia w czasie, ale po pewnych dalszych ustaleniach prognozowanych. 

Nie wie jak ustosunkują się członkowie Komisji, ale padł wniosek, żeby sprawę na razie 

odłożyć w czasie i zobaczyć jak wszystko będzie się klarować. 


Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że może się jeszcze pokazać jakaś furtka 


wyj ścia i jakieś pieniądze. 


Uznał, że jeśli zima skończy się tak jak trwa obecnie to jakaś kwota pieniędzy z odśnieżania 


zostanie. Ale równie może się okazać, że środków będzie za mało. 


Członek Komisji M. Filipowicz - jej zdaniem, jedno jest pewne, Pan Skorupski liczy na 


wsparCIe. 
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Zdaniem członków Komisji i Pani Wójt wniosek Pana Skorupskiego nie zostaje odrzucony 

tylko odłożony w czasie. Do wniosku trzeba wrócić ponownie. 

Natomiast w tej chwili nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

Komisja uznała, że obecnie nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku 

mieszkańców wsi Ostaszewo-Włuski o wsparcie finansowe w kwocie 10.000 zł na ulepszenie 

drogi biegnącej przez wieś poprzez polanie utwardzonej betonem znacznej części drogi tzw. 

bido-asfaltem. Wniosek będzie rozpatrywany w miarę posiadanych środków finansowych, 

po uchwaleniu budżetu Gminy Gzy na rok 2015. 

Następnie rozpatrywany był wniosek radnego i sołtysa wsi Begno Pana Piotra Kownackiego 

o podjecie stanowczych działań na rzecz modernizacji drogi gminnej łączącej się z drogami 
powiatowymi Gzy-Gąsocin i Szyszki Gołymin poprzez położenie nawierzchni asfaltowej. 
Komisja, ustaliła, że wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie ze względu na brak 
środków finansowych. 
Wniosek będzie rozpatrywany w miarę posiadanych środków finansowych po uchwaleniu 
budżetu Gminy Gzy na rok 2015. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - zauważył, że 

gmina podzielona jest na 15 okręgów wyborczych. A z okręgu wyborczego radnego 
P. Kownackiego są aż 4 wnioski. W związku z tym proponował wybrać jedną sprawę. Uznał, 
że każdy do wyborów szedł po coś i coś komuś obiecał. Poza tym można zrobić bilans, co 
było robione przez 8 lat poprzednich w danym okręgu. Zwrócił uwagę, że w projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2015 r. w załączniku nr 10 - Wydatki na zadania 
inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansowąjest umieszczone zadanie 
pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej Sulnikowo
Skaszewo"- 35.000 zł. Podejrzewał, że jak będzie projekt dokumentacji, to droga będzie 
realizowana i to na znaczną kwotę. 

Wójt B. Polańska - potwierdziła, że tak będzie. Wyjaśniła, że wstawienie drogi gminnej 
Sulnikowo- Skaszewo do projektu uchwały budżetowej to jej propozycja. Poinformowała, że 
w tej chwili gmina nie ma dokumentacji i jeżeli ukażą się możliwości finansowania 
z funduszy europejskich nie ma możliwości dofinansowania żadnej drogi. Wniosek 
o dofinansowanie przebudowy drogi był już składany wcześniej. Z uwagi na, że powyższa 

droga łączy dwie drogi powiatowe i jest zaczęta, jest szansa ubiegania się o środki z zewnątrz. 
Opracowanie dokumentacj i na drogę trwa minimum rok czasu. W tej chwili droga jest na 
etapie zmian w ewidencji gruntów- wykonano pomiary i nanoszone są zmiany, których 
niewiele zostało. W związku z tym gmina będzie występowała o założenie księgi wieczystej 
i dopiero może być opracowywana dokunlentacja projektowo-kosztorysowa. Dlatego, żeby 
była możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne gmina musi mieć przynajmniej jedną 
dokumentację. Jednocześnie dodała, że są drogi, które nie spełniają warunków i nigdy na nie 
będzie można uzyskać środków unijnych i pieniądze te trzeba będzie wygospodarować we 
własnym zakresie. 
W związku z wnioskiem radnego Pana Kownackiego dotyczącym podjęcia wszelkich 
działań na rzecz modernizacji drogi gminnej łączącej się z drogami powiatowymi Borza
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Skaszewo i Żebry Włosty - Gzy, powiedziała, że droga Sulnikowo- Skaszewo jest ujęta 
w projekcie budżetu na 2015 r. 

Komisja stwierdziła, że w załączniku nr 10 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 
rok 20115 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą 
finansową, jest umieszczone zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej drogi gminnej Sulnikowo-Skaszewo". Łączne koszty finansowania na rok 
2015 - 35.000 zł. 

Wójt B. Polańska - w kwestii wniosku dotyczącego podjęcia uchwały przez Radę Gminy 
Gzy i wystąpienia do Rady Gminy Sońsk i Rady Gminy Gołymin -Ośrodek aby przekazały 
drogę, która częściowo znajduje się na terenie Gminy Sońsk i Gminy Gołymin-Ośrodek 
powiedziała, że jest to niemożliwe ze względu na zmianę granic gmin. Jednocześnie 

nadmieniła, że Gmina Sońsk nie jest zainteresowana swoją częścią drogi, ponieważ nikt tam 
nie mieszka i powyższa droga jest naprawiana przez gminę Gzy. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, jaki odcinek tej drogi jest na terenie Gminy Gzy, 
a jaki na terenie Gminy Sońsk? 
Członek Komisji P. Kownacki - odpowiedział, że 100 mb od strony Gminy Gołymin 
Ośrodek i ok. 1.000 mb od strony Gminy Sońsk. 
Komisja uznała, że przejęcie drogi od w/w Gmin jest niemożliwe ze względu na zmianę 
granIC gmIn. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Pan Piliński mieszka we wsi Tąsewy, a dojazd do 
gospodarstwa ma od strony wsi Zalesie. Jest to młody rolnik, który prowadzi gospodarstwo 
rolne o powierzchni 41 ha w tym w gminie Gzy 22,42 ha. 
W gospodarstwie jest utrzymywane bydło mleczne, a mleko jest odbierane co drugi dzień, co 
powoduje, że droga musi być przejezdna i w dobrym stanie. Na remont drogi rolnik 
przeznaczył część środków własnych, a część środków z funduszu sołeckiego przeznaczyła 
wieś Zalesie. W związku z tym fatalny stan drogi uległ trochę zmianie. Jednak rolnik zwraca 
się z prośbą o utwardzenie odcinka drogi asfaltem lub asfaltem zimnym 150 mb rocznie, cały 
odcinek drogi wynosi 450 mb i jest to droga gminna. Zasugerowała remont odcinka drogi 
przez żwirowanie, a temat bido-asfaltu odłożyć i ewentualnie zrobić kompleksowo, ponieważ 
w tej chwili nie jest to realne. 
Komisja uznała, że z uwagi na ograniczone środki finansowe, możliwe jest jedynie 
wykonanie remontu wskazanego odcinka drogi przez żwirowanie. 
Wniosek będzie rozpatrywany w miarę posiadanych środków finansowych po uchwaleniu 
budżetu Gminy Gzy na rok 2015. 
Członek Komisji Mariusz Mordwiński - poinformował, że w jego wsi jest mieszkaniec, 
który ma dojazd do asfaltu o długości ok. 400 mb i nie stara się o środki. Sam wybiera ziemię 
na głębokość 80 cm i zasypuje gruzem. W ten sposób utwardza drogę. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że pismem z dnia 17.12.2014 r. Zarząd Powiatu 
w Puhusku zwrócił się prośbą o udzielenie pomocy finansowej o dofinansowanie zadania pn. 
" Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica w miejscowości Zalesie Lenki". 
Nadmieniła, że droga ta jest również realizowana w etapach. Starostwo Powiatowe chce 
złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Warszawie. 
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Termin składania wniosków - 31 stycznia 2015 r. Przypomniała o wcześniej podjętej przez 
Radę uchwale o współfinansowaniu przedsięwzięć. 
Dlatego, aby można było zrealizować wspólnie zadanie, należałoby zadeklarować na ten cel 
określoną kwotę dla Powiatu. Ustaloną kwotę zaproponowała przeznaczyć z wolnych 
środków po zamknięciu roku 2014. Na dofinansowanie zadania zasugerowała kwotę nie 
większą jak 30.000 zł. Dodała, że według kosztorysu zadanie opiewa na kwotę 400.000 zł. 
Starostwo otrzyma na ten cel nie więcej jak 100.000 zł. Długość realizowanego odcinka drogi 
to 500 mb. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - dodał, że jest to 
droga jak się kończy wieś Zalesie do następnego skrzyżowania, albo wykręca w prawo i dalej 
biegnie jako droga powiatowa do wsi Sisice. Podkreślił, że kładąc 500 mb asfaltu i tak nie 
dojedzie się do granicy gminy gdzie mieszka trzech rolników z naszej gminy. Przypomniał, że 
droga była już realizowana w 4 etapach, co dało 1.600 mb nawierzchni asfaltowej. 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - dopowiedział, że żeby 

zamknąć drogę do granicy gminy Winnica trzeba wykonać jeszcze dwa etapy asfaltowania. 
W roku 2008 były pewne uzgodnienia rad gmin i wójtów gmin, ale zmieniały się władze 

i jedne drugim nie przekazywały dokumentacji. Działo się to wszystko za byłego Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych Pana Strzyżewskiego. Temat nie został do końca załatwiony ze 
strony Gminy Winnica, a tylko ze strony gminy Gzy. Na terenie naszej gminy zostało 
zrobione jak było zaplanowane. Teraz temat ten zaczyna rozważać nowy Wójt Gminy 
Winnica, a nowy Zarząd Powiatu zapoznał się z dokumentacją. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że drogą zainteresowani są tylko nasi mieszkańcy, 

ponieważ od strony Gminy Winnica praktycznie nikt nie mieszka. 
Jej zdaniem, jeśli jest możliwość wykonania asfaltowania na odcinku drogi i Starostwo chce 
złożyć wniosek, to należy dofinansować zadanie, chociaż jest prowadzone etapami. Jest to 
krótki odcinek drogi powiatowej, a mieszkańcy mają tam trudne warunki dojazdowe. Tym 
bardziej, że Starostwo chce schodzić z dróg żwirowych. Zaproponowała tak jak mówiła 
wcześniej zadeklarowanie kwoty 30.000 zł. Jednocześnie przypomniała, że na terenie gminy 
Gzy jest jeszcze do realizacji jedna droga powiatowa, która jest żwirowa. Ale jest tam 
problem z poszerzeniem drogi w jednym miejscu, gdzie właścicielami działki są 

spadkobiercy. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, czy jest mowa w perspektywie 
zakończenia drogi we wsi Zalesie? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w perspektywie Powiat myśli zakończyć drogę. 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - wyjaśnił, że kiedy żył 
Pan Rzemek sprawa była dogadana. Droga miała być wyprostowana, miała pójść po jego 
granicy, na co wyraził zgodę i są dokumenty. Pan Rzemek zmarł, są następcy i temat zaczął 
się kruszyć, iż następca grunty wydzierżawił i poszedł do pracy. Osobie, która dzierżawi 
grunty być może nie zależy na tym. Natomiast innym tak, z uwagi na to, że byłby 
wyprostowany łuk drogi. Droga na odcinku 850 mb skróciłaby się o ok. 100 mb - 200 mb. 
Uważał, że jeżeli władze gminy Winnica podejmą temat, to temat na pewno ruszy. 
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Członek Komisji J. Grochowski - był zdania, że jeśli za 20.000 zł lub 30.000 zł można 
mieć 500 mb asfaltu, to może warto się do wniosku przychylić. 
Członek Komisji M. Filipowicz - powiedziała, że jeśli gmina nie dofinansuje realizacji 
drogi, to droga nie będzie robiona. 
Wójt. B. Polańska - wyjaśniła, że która gmina zadeklaruje kwotę, to tam Powiat będzie 
robić. A do realizacji każdej drogi powiatowej gminy dokładają własne środki. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - zapytał, czy 
tylko na drogę przez wieś Zalesie jest dokumentacja? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że jest dokumentacja na drogę powiatową Łady 
Gąsocin, na odcinku Słończewo- Żebry Falbogi, na którą został złożony wniosek 
o dofinansowanie, które ma być realizowane w ramach Regionalnych Instrumentów 

Terytorialnych. Wniosek ma być realizowany najprawdopodobniej w 2016 r., tj. cały 


pozostały odcinek drogi. 

Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - uznał, że 


zrozumiał, że drogi powiatowe Kozłówka - Krzemień i Kozłówka - Ostaszewo nie mają 


dokumentacji. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że na remont drogi Kozłówka - Krzemień poprzez nałożenie 


nakładek dokumentacja nie była potrzebna, iż było to w granicach szerokości istniejącego 


pasa drogowego. 

Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - był zdania, że 


w obecnej kadencji nic już nie będzie robione, a jedynie tylko droga, która ma dokumentację, 


bo nie ma możliwości realizowania innej drogi powiatowej przy takich kosztach. 

Członek Komisji J. Grochowski - uważał, żeby nadzór drogowy podchodził do tego 

z myślą, żeby coś zrobić perspektywicznie. 

Nadmienił, że w roku ubiegłym na drodze Kozłówka - Krzemień zostało zrobionych parę 


nakładek - 600 mb. Jego zdaniem, gdyby zaczęto układanie nakładek od wsi Krzemień 


i w tym roku następne 600 mb, to miałoby to jakiś sens. A to, co zostało tam zrobione to 

tragedia. Był zdania, że robiąc po 600 mb nakładek rocznie przez okres kadencji byłaby 


zrobiona prawie cała droga, ale nie w taki sposób jak zostało to zrobione. 

Członek Komisji P. Kownacki - zapytał, jaki jest zamiar dokończenia odcinka drogi 

powiatowej Słończewo - Żebry Falbogi? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że droga będzie realizowana ze środków unijnych 

w ramach RIT, bez konkursu. Całość drogi to koszt ok. 5.000.000 zł. Przewidywany termin 

realizacji - 2016 r. 

Członek Komisji P. Kownacki - poprosił Panią Wójt, żeby wystąpiła do Powiatu 

o zlikwidowanie przy cmentarzu grzebalnym we wsi Szyszki tzw. "kaczego dołu" 


1J. wyrównanie chociaż bionlasą. 


Wójt B. Polańska - poinformowała, że zna tę sprawę. Wracając do dofinansowania drogi 

powiatowej przez wieś Zalesie, uważała, że jeżeli Powiat chce złożyć wniosek 

o dofinansowanie drogi i chce ją realizować, to radni powinni to zaakceptować. Pieniądze na 

ten cel byłyby z rozliczenia roku budżetowego 2014. 
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Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że teoretycznie zakłada się, że pieniądze 


będą. Następnie zapytał, co będzie, jeżeli okaże się, że pieniędzy nie będzie? 


Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że jest na etapie zakol1czenia roku i wie, że będą 


wolne środki i na pewno 30.000 zł się znajdzie. Jeżeli Państwo radni wyrażą wolę 


dofinansowania, to później zostaną dokonane zmiany w budżecie. 


Członek Komisji J. Grochowski - był zdania, że za 20.000 zł lub 30.000 zł gmina nie zrobi 

żadnego asfaltu. 

Wójt B. Polańska - zaproponowała maksymalną kwotę - 30.000 zł. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu 

w Pułtusku o dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Lady -

Winnica w miejscowości Zalesie Lenki" w wysokości 30.000 zł. 


Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" zadeklarowała na 

dofinansowanie w/w zadania kwotę w wysokości 30.000 zł . 

Środki finansowe na dofinansowanie zadania będą pochodzić z wolnych środków po 

rozliczeniu roku budżetowego 2014 r. 

Wnioski - stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 


Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że projekt uchwały budżetowej został zatwierdzony 

Zarządzeniem Nr 55/14 z dnia 12 listopada 2014 r. i przedłożony w terminie do 15.11.2014 r. 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie i Przewodniczącemu 


Rady. Projekt budżetu gminy na rok 2015 został opracowany szczegółowo. 


Opinia RIO dotycząca przedłożonego projektu budżetu jest pozytywna. 

Uchwała Nr C1.336.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gnliny projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok - stanowi załącznik nr 8 do 

niniej szego protokołu. 


Wójt B. Polańska - o dalszą wypowiedź poprosiła Panią Skarbnik. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że jeśli chodzi o dochody budżet gminy składa się 


określonych elementów: 

- subwencji ogólnej, która stanowi 47,37% w stosunku do dochodów ogółem wynosi 

4.893.942 zł z tego: 

- część wyrównawcza, która dotyczy wskaźnika dochodów gminy, 

kwota podstawowa części wyrównawczej wynosi -1.421.442.000 zł 


kwota uzupełniająca - 666.025 zł 


Do naliczenia kwoty podstawowej były wzięte kwoty podatkowe z 2013 r. łącznie ze 
skutkami zwolnień jakich dokonywała Rada Gminy, umorzeń i odroczeń Wójta Gminy na 
podstawie sprawozdań podatkowych składanych do Ministerstwa Finansów i liczby 
mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31.12.2013 r. 
Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców na rok 2015 wynosi 
864,25 zł, na rok 2014 r. wynosił 835,89 zł - wzrost 03,39%. 
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Wskaźnik G dochodów podatkowych jest znaczący do uzyskiwania środków z zewnątrz tzn. 

nim niższy wskaźnik tym łatwiej uzyskać środki dla gminy. 

Kwota uzupełniająca subwencji jest naliczana na podstawie średniej gęstości zaludnienia 

w kraju. W gminie gęstość zaludnienia wynosi 37,641, w kraju 123,115. 

Dalszym elementem budżetu są dotacje otrzymane na zadania rządowe zlecone gminie 

ustawami. 


Chodzi tu głownie o opiekę społeczną: zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe, 


zasiłki okresowe. Zadania częściowo dofinansowywuje gmina np. dożywianie dzieci, 

utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 


Na zadania rządowe gmina otrzymuje 13,10% - 1.353.599 zł dochodów ogółem. Kwota ta 

w ciągu roku wzrośnie do ok. 1.800.000 zł 


Dotacja na dofinansowanie zadań własnych bieżących wynosi - 320.370 zł - 3,11 % 

np. stypendia dla uczniów. 

Dochody z tytułu podatków i opłat to dochody własne - 34.87% - 3.602.191 zł. 


Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 0,58% - 60.000 zł 


Dotacje celowe z udziałem środków europejskich - 0,97% - 100.288 zł - to dotacje na 

projekty nliękkie w szkołach. 


Ogółem dochody zostały wyszacowane na kwotę 10.330.390 zł. 


W dziale Rolnictwo i łowiectwo - 2.600 zł - dochody z tytułu dzierżawy obwodów 

łowieckich. 


W dziale Transport i łączność - 60.000 zł - planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. 


W dziale Gospodarka mieszkaniowa - 64.087 zł - dochody z tytułu najmu lokali 

mieszkalnych i wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości i dochody majątkowe 


planowane ze sprzedaży mienia komunalnego tj. trzech działek we wsi Pękowo i jednej 

działki we wsi Porzowo. 

W dziale Administracja Publiczna - 50.124 zł - dotacje celowe na zadania rządowe zlecone 

dotyczące prowadzenia zadań z zakresu USC, Obrony Cywilnej oraz odsetki od środków na 

rachunku bankowym gminy i dochody z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu 


Pracy w Pułtusku z tytułu zatrudnienia bezrobotnych. 

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sadownictwa - 675 zł - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców. 

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem - 3.384.474 zł 


W dziale Różne rozliczenia - subwencja ogólna - 4.893.942 zł. 


W dziale Oświata wychowanie - plan 243.888 zł - dochody z tytułu dotacji na wydatki 

związane z realizacją projektów unijnych "Moja przyszłość" i "Bajkowy oddział 


przedszkolny", niewielkie dochody z tytułu najmu hali sportowej, dochody z tytułu odsetek 

na rachunku bankowym, wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące. 


Dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków z zakresu oddziału 


przedszkolnego. 

W dziale Pomoc społeczna - dotacj e celowe na zadania własne i zadania zlecone rządowe. 
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W dziale Gospodarka komunalne - 6.000 zł - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska i dokonywanie w nim zmian. 

Zwróciła uwagę, że projekt dochodów został opracowany na podstawie budżetu państwa 
i nie jest ostateczny. W związku z tym, że budżet państwa został już zatwierdzony, gminie 
zostaną przekazane zmiany, które będą wprowadzane do zatwierdzonego budżetu. 
Wydatki zostały wyszacowane niżej o 400.000 zł na spłatę kredytu. 
Do wyszacowania wydatków przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę 

wykonania za rok 2014 oraz możliwości finansowe gminy. 
Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. wynosi - 9.930.390 zł 
z tego wydatki bieżące ogółem - 9.331.925 zł 

wydatki majątkowe - 598.465 zł 


w tym na inwestycje i programy finansowane 

z udziałem środków unijnych 78.560 zł 

Wydatki zostały zabezpieczone w minimum. 
Dodała, że nie wie jak radni ustosunkują się do tego projektu budżetu. Uważała, że pewne 
zmiany, jeżeli będąjakieś wnioski można uwzględniać, ale gdzieś środki trzeba zdjąć, komuś 
dołożyć, przesunąć. Uznała, że ponadto nie może za dużo planować dochodów, gdyż budżet 
po tej stronie jest wyżyłowany. Podkreśliła, że zadań przybywa. Samorządowcy domagają się 
zwiększenia środków na zadania rządowe, ale rząd nie bardzo słucha, a zadania muszą być 
realizowane. Obecnie weszła w życie ustawa do dostosowania oddziałów przedszkolnych do 
wymagań przeciwpożarowych, a gminy muszą na ten cel zabezpieczyć środki własne . 

Wójt B. Polańska - odnośnie wyborów powiedziała, że gminy czekają duże wydatki 
np. przezroczyste urny, monitoring w lokalu wyborczym. 
Skarbnik E. Głowacka -powiedziała, że z zadań inwestycyjnych Pani Wójt umieściła: 
- "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni 
ścieków" - 30.000 zł. 

- "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej Sulnikowo-
Skaszewo" - 35.000 zł. 

- "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki" - 150.000 zł. 
- Zadania na drogach z Funduszu Sołeckiego. 
- Zakup sprzętu komputerowego dla SSP w Gzach - 4.000 zł. 
- Wykonanie łazienki w PSP Przewodowo - 50.000 zł. 
Remont łazienek w PSP Przewodowo był dwa lata temu. Do wykonania pozostał drugi etap. 
Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że na dole były robione łazienki i odpływ. 

Od pobudowania budynku nie było wymiany rur kanalizacyjnych i wodociągowych. 

W rozmowie z wykonawcą w 2012 r. wykonawca stwierdził, że był to ostatni moment. Były 
zmienione wszystkie rury kanalizacyjne i łazienki na dole. W tej chwili wymagają wymiany 

wszystkie rury wodne. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady - zapytał, ile kosztował 

wcześniej szy remont? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że kosztowało to 70.000 zł. 
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Skarbnik E. Głowacka - kontynuując omawianie zadań inwestycyjnych powiedziała, że 
Projekt "Bajkowy Oddział Przedszkolny" będzie realizowany w PSP w Skaszewie. 
Kwota 20.000 zł została przeznaczona na zadanie" Opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej termomodernizacji budynku PG w Gzach". 
Nadmieniła, że Pani dyrektor PG w Gzach wystąpiła z wnioskiem do Pani Wójt o rozpoczęcie 
termomodemizacj i budynku. 
Gmina nie jest w stanie zrealizować zadania z własnych środków, ale będzie możliwość 
skorzystania ze środków Funduszu Ochrony Środowiska, a może nawet unijnych. Gdyby 
w tym roku zostało rozpoczęte opracowanie dokumentacj i wówczas może w następnym roku 
udałoby się ocieplić budynek. Po ociepleniu budynku na pewno byłyby znaczne oszczędności 
w ogrzewaniu. Dodała, że ogrzewanie pomieszczeń w budynku jest dosyć kosztowne. Do 
wymiany są okna drewniane, które są mało szczelne, a sam budynek wymaga ocieplenia. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że w PG pilna sprawa to sala gimnastyczna, cyklinowanie 
podłogi, które trzeba wykonać w tej chwili, szczególnie w wejściu do hali sportowej. Zadania 
nie wstawiła do budżetu gminy, ponieważ nie wiedziała jaki może być koszt, a trzeba zrobić 
cyklinowanie i lakierowanie. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, czy gnlina pobiera pieniądze za wynajem 
hali sportowej? 
Wójt B. Polańska- odpowiedziała, że tak, jest ustalony regulamin. 
Skarbnik E. Głowacka - dopowiedziała, że planowane dochody z tytułu wynajmu hali 
sportowej to 4.000 zł. Płacą tylko osoby spoza terenu gminy. 
Jednocześnie powiedziała, że w projekcie uchwały budżetowej gminy jako odrębny załącznik 
jest skalkulowany fundusz sołecki. Na 2015 r. fundusz sołecki wynosi 292.706 zł w tym 
zadania renlontowe 214.801 zł i zadania majątkowe 77.905 zł. Są to głównie remonty dróg, 
konserwacje dróg, zakup tablic informacyjnych, wiat przystankowych, montaż lamp 
oświetleniowych, ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach, utwardzenie placu przy 
świetlicy w Kozłówce, zagospodarowanie terenu przy stawie wiej skim w Szyszkach, zakup 
sprzętu na plac zabaw w Żebrach Falbogach. Gmina łapałaby się na 40% zwrotu 
poniesionych wydatków, ale w tym roku będzie mniejszy zwrot 37,5%, ponieważ budżet 
państwa nie zabezpieczył w pełni środków. 
Jeśli chodzi o jednostki organizacyjne to Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie, PSP 
w Skaszewie, Publiczne Gimnazjum w Gzach, dotowana jest Społeczna Szkoła Podstawowa 
w Gzach, Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gzach. Obsługę finansowoksięgową dla wszystkich jednostek prowadzi Referat 
Planowania, Budżetu i Finansów. W jednostkach powołani są kierownicy i dyrektorzy. 
Członek Komisji M. Mordwiński - odnośnie wydatków na zadania inwestycyjne zapytał, 
jakim kluczem się kieruje się Pani Wójt i radni np. w punkcie 3, że akurat "Przebudowa drogi 
gminnej we wsi Żebry Wiatraki", czy będzie się kończyć jedne drogi, czy będzie się znowu 
po trochu robić raz w tej wsi, raz tej wsi? Nadmienił, że mówi tu o drodze we wsi Wójty
Trojany, która od 8 lat nie jest skończona, a do ukończenia jej został jeden odcinek 
i porównywalna suma byłaby z sumą na zadanie we wsi Żebry -Wiatraki. Dodał, że po 
pierwsze, droga we wsi W ójty- Trojany byłaby węższa - 4mb, a nie 5 mb. 
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Po drugie, w jedną stronę wszystkie drogi (gminna, powiatowa i dokumentacja).W jego 
ocenie brzmi to nieładnie szczególnie dla mieszkańców gminy, którzy nie dostaną żadnej. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w roku 2013 wspólnie z Gminą Kamiewo Gmina Gzy 
złożyła na cały odcinek drogi ( wniosek) projekt przebudowy dróg na tzw. "Schetynówkę". 
Projekt się nie zakwalifikował, uzyskał małą ilość punktów raczej ze względu na 
zmniejszenie środków z 1.000.000.000 zł do 250.000.000 zł. 
Rok temu wstawiając drogę we wsi WójtY -Trojany o dofinansowanie ze środków FOGR za 
taką kwotę, było uzgodnione, że jeżeli Gmina Kamiewo zrealizuje z drugiej strony drogę, to 
razem z Gminą Kamiewo Gmina Gzy dokończy budowę drogi we wsi W ójty -Trojany. 
Droga została zrealizowana za posesje wszystkich mieszkańców, a odcinek jaki pozostał to 
przedłużenie drogi we wsi W ójt-Trojany istniejącej na terenie naszej gminy i Gminie 
Kamiewo. 
Członek Komisji M. Mordwiński - zapytał, czy są zarezerwowane jakieś środki na tę 
drogę? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w 2015 r. nie. Z tego, co wie to Gminna Kamiewo 
nie wie, czy będzie realizowała drogę od swojej strony i tym się sugerowała Rada. Zadanie 
"Przebudowa drogi gmhmej we wsi Żebry-Wiatraki" zostało wstawione do budżetu na 2015 r. 
ze względu na opracowaną dokumentację projektową. Nadmieniła, że w tej chwili gmina ma 
opracowaną dokumentację projektową na drogę we wsiach: W ójty-Trojany, Żebry-Wiatraki, 
Gotardy i Słończewo. W trakcie opracowywania jest dokumentacja na drogę we wsi Nowe 
Przewodowo. 
Członek Komisji M. Mordwiński - zgłosił wniosek o zdjęcie zadania "Przebudowa drogi 
gminnej we wsi Żebry Wiatraki", a wstawienie w to miej sce zadania "Przebudowa drogi 
gminnej we wsi Wójty-Trojany". 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że droga we wsi Żebry-Wiatraki została wstawiona, ponieważ 
była realizowana w kilku etapach. W tej chwili jest tanl sytuacja taka, że droga prosta 
przechodzi na Gminę Świercze. Jest propozycja, żeby zamknąć drogę za skręt w jedną 
i drugą stronę tzn. żeby można było skręcić na wieś Żebry-Wiatraki z asfaltu. Jest to odcinek 
drogi o długości ok. 300 mb o szerokości 5 mb. 
Członek Komisji M. Mordwiński - poinformował, że we wsi Wójty-Trojany szerokość 
drogi wynosi 4 mb. 
Członek Komisji M. Filipowicz - uznała, że asfalt we wsi Żebry -Wiatraki nie zostanie 

położony do końca granicy gminy. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - poinformował, że do granicy brakuje 600 mb -700 

mb. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że zadanie "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry
Wiatraki" zostało wstawione do budżetu na 2015 r., żeby skręt na wieś był z drogi asfaltowej. 
Taka myśl była i we wsi Wójt Y -Trojany, żeby zakończyć drogę do osób mieszkających. 
Członek Komisji J. Barkała - zapytał, czy kwota z innych źródeł - 60.000 zł jest pewna? 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że kwota ta nie jest pewna. Jest to nlaksymalna kwota jaką 
Urząd Marszałkowski (z FOGR) przekazuje gminom. W poprzednich latach wysokość kwot 

była różna, było 40.000 zł, 50.000 zł. 
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Członek Komisji M. Mordwiński - zwracając się do Przewodniczącego Rady L. Pytla 
dodał, że w 2014 r. we wsi Wójty- Trojany nie zostały zrealizowane środki funduszu 
sołeckiego w granicach 7.000 zł więc może jako rekompensata byłoby dalsza realizacja drogi. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że mieszkańcy wsi Wójt y-Trojany przydzielony fundusz 
sołecki przeznaczyli na remont istniejącego starego asfaltu. 
Wykonawca realizując we wsi odcinek drogi uzgodnił z nią i jej zastępcą, że przy realizacji 
drogi asfaltowej wykona zadanie, ponieważ nikt inny na kwotę 7.000 zł nie chciał się 

zgodzić. Okazało się, że wykonawca nie wyrobił się w czasie, ponieważ miał do realizacji 
zadania w innych gminach. Odmawiając zrobił to w ostatniej chwili. 
Członek Komisji M. Mordwiński - uznał, że niewykorzystane pieniądze zostały 

w budżecie. 
Wójt B. Polańska - potwierdziła, że pieniądze te są w ogólnej puli budżetu i wchodzą 
w nadwyżkę budżetu. 
Członek Komisji M. Mordwiński - poinformował, że zrozumiał, że środków funduszu 
sołeckiego wsi W ójty-Trojany będzie kładziony asfalt na drogę we wsi Żebry-Wiatraki. 
Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że nie. Będzie można rozmawiać dopiero po 
zamknięciu roku 2014 r. 
Członek Komisji J. Grochowski - przypomniał, co zapamiętał z poprzedniej kadencji -droga 
we wsi Żebry-Wiatraki, która została umieszczona w projekcie budżetu miała wejść do 
realizacji bo była kontynuacja. Ale, że pojawiła się możliwość współpracy z Gminą 
Karniewo, wówczas zrezygnowano z kontynuacji drogi we wsi Żebry-Wiatraki, 
a kontynuowano drogę we wsi Wójty-Trojany. Jego zdaniem, gdyby Gmina Kamiewo nie 
wycofała się, tematu nie byłoby. 
Mimo to i tak udało się położyć asfalt za zabudowania Pana Bracha. W związku z tym temat 
jest praktycznie załagodzony. Dodał, że dobrze, że radny M. Mordwiński upomina się 

o swoje, ale dobrze byłoby wrócić do drogi we wsi Żebry-Wiatraki i położyć mieszkańcom 
kawałek asfaltu. Chociaż jest to nieduży odcinek, ale wie z jakimi problemami mieszkańcy tej 
wsi się borykają. 
Członek Komisji P. Kownacki - powiedział, że jako sołtys składał wnioski o drogi w jego 
wsi i nawet nie uzyskał na nie odpowiedzi. Poinformował, że w obrębie jego wsi jest 
7 000 mb dróg żwirowych w tym 3 000 mb w bardzo złym stanie. 
Uznał, że gmina to całość i wszędzie są tacy sami rolnicy. A jest problem udzielenia 
wsparcia finansowego dla mieszkańców wsi Ostaszewo-Włuski w kwocie 10.000 zł, co 
bardzo go boli. 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - stwierdził, że nikt nie 
powiedział, że temat jest już zamknięty. Na pewno zajdzie konieczność, że temat powróci i na 
pewno nie będzie tak jak Pan Kownacki sobie to wyobraża. Trzeba tylko trochę cierpliwości. 
Członek Komisji J. Grochowski - przypomniał, że też ma dokumentację na pewien odcinek 
drogi, która została zaczęta. Ale wie, że wszystkiego na raz nie uda się zrobić. Ma nadzieję, 
że do końca kadencji odcinek drogi w jego wsi zostanie zrealizowany. Dlatego się nie 
gorączkuje i chce, żeby i inni skorzystali, bo wie jakie są "wspaniałe" drogi we wsi Żebry
Wiatraki. Zaznaczył, że nie mówi, że akurat we wsi Begno są "wspaniałe" drogi. 
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Przyznał, że można było walczyć o dokumentację, która może już powinna być, a jej nie ma. 

Ale zabiegał, żeby dokumentacja była zrobiona tam gdzie została zrobiona. 

Wójt. B. Polańska - podkreśliła, że kadencja dopiero się zaczyna. A przez rok nie da się 


zrobić wszystkiego. Dlatego trzeba uzgodnić, co będzie robione w danym roku. 

leżeli chodzi o drogi we wsi Begno przez ostatnie 2 - 3 lata oprócz funduszu sołeckiego 


z budżetu gminy poszło dużo pieniędzy na żwirowanie i drogi nie są w naj gorszym stanie, 

są podremontowane. 


Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod glosowanie wniosek członka Komisji 

M. Mordwińskiego o zdjęcie zadania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki", 
a wstawienie w to nliejsce zadania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty-Trojany". 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 2 głosami "za", 
przy 5 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" negatywnie rozpatrzyła 

wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji przez radnego M. Mordwińskiego dotyczący 
wykreślenia z załącznika nr 10 -Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte 
wieloletnia prognozą finansową - zadania pn." Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry -
Wiatraki" i wstawienie w to miejsce zadania" pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty
Trojany". 
Wójt. B. Polańska - wyjaśniła, że o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 
we wsi Żebry Wiatraki" gmina musi złożyć wniosek do końca stycznia bieżącego roku. Poza 
tym musi zlecić opracowanie kosztorysu. Dodała, że w związku z tym, że dofinansowanie 
z FOGR jest niewielkie, wybiera się takie odcinki dróg, aby jak najmniej dołożyć środków 
z budżetu gminy. 

Odnośnie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych 
oczyszczalni ścieków" powiedziała, że na ten cel została zaplanowana kwota 30.000 zł. 

Uznała, że na pewno w tym rozdaniu funduszy europejskich na ten cel będą duże środki. 
Dla przykładu podała jak ta sprawa została rozwiązana w Gminie Gołymin- Ośrodek. Było to 
w sposób, że osoby, które zdecydowały się na opracowanie dokumentacji wpłacały określoną 
kwotę. Część pieniędzy była z budżetu gminy. l ej zdaniem chętni do wykonana dokumentacj i 
oczyszczalni powinni być opodatkowani, ponieważ jeżeli ktoś wpłaci określoną kwotą 

i zadeklaruje swój udział to z udziału się nie wycofa. Natomiast jeśli dokumentacja zostanie 
opracowana tylko ze środków budżetu, a dofinansowanie będzie tylko w części, to 
zrezygnuje. Chciałaby temat podjąć w tynl roku i go realizować. Uznała, że z uwagi na 
kolonijną zabudowę gminy, jej zdaniem, bezpieczniej będzie iść na oczyszczalnie 
przydomowe. 
Członek Komisji M. Mordwiński - zapytał, czy będzie większe dofinansowanie? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że dofinansowanie zależy od tego z jakiego programu się 
korzysta. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, jeżeli wystąpi się do mieszkańców to trzeba 
wiedzieć ile będzie kosztować oczyszczalnia i jaki udział będzie nliał rolnik, bo wtedy każdy 
będzie mógł się określić, czy będzie chciał, czy nie? 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - powiedział, że koszt przydomowej oczyszczalni, to koszt 
w granicach 15.000 zł brutto. 
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Dotychczas gmina mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 75% kosztów 
kwalifikowanych (bez VAT). Po odliczeniu VAT zostaje 12.195 zł. Gmina może otrzymać 
zwrot w granicach 9.000 zł. Pozostaje 6.000 zł, które ktoś musi dołożyć. Koszt dokumentacji 
to około 500 zł - 600 zł od gospodarstwa. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że nie wie jak dalej rozwinie się 

sytuacja, ale podejrzewa, że przy takich kosztach ciężko będzie namówić do oczyszczalni 
przydomowych. 

Wójt B. Polańska - miała odmienne zdanie, powiedziała, że są chętni. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - dopowiedział, że w sąsiednich gminach mieszkańcy 
płacili ok. 3.000 zł, kwota była dzielona na pół. 

Członek Komisji M. Filipowicz - przypomniała, że kilka lat temu były robione listy 
z chętnymi na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Członek Komisji J. Grochowski - potwierdził, że listy takie były robione i było duże 
zainteresowanie, ale temat nie został podjęty. Dodał, że żeby wystąpić do mieszkańców 
gminy trzeba wiedzieć, czy za 15.000 zł to najdroższa oczyszczalnia i jaka to jest 
oczyszczalnia. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - powiedział, że są to oczyszczalnie biologiczno
mechaniczne, które stosowane są w Gminie Sońsk, Gołymin-Ośrodek i Pokrzywnica. 
Członek Komisji J. Grochowski - stwierdził, że na temat oczyszczalni są różne zdania. 
Oczyszczalnie grawitacyjne są tańsze w eksploatacji i lepsze. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że w rozmowie z projektantem, projektant na 
teren gminy zalecałby jednak oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne, które oprócz drenażu 
mają wspomaganie w różnego rodzaju urządzenia, co wiąże się z awaryjnością tych urządzeń 
i kosztem energii elektrycznej. 
Członek Komisji J. Grochowski - był za oczyszczalniami grawitacyjnymi, które są na 
pewno tańsze i łatwiejsze w użytkowaniu. 
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - dodał, że przy oczyszczalniach potrzebne jest większe 

poletko rozsączające. 
Członek Komisji J. Grochowski - poprosił o wyjaśnienie w wydatkach działu 700 
Gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące 16.197 zł w tym z funduszu sołeckiego wsi 
Szyszki - 5.805 zł. 
Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że są to wydatki bieżące związane z zasobami 
n1ieszkaniowymi w Skaszewie i gospodarką gruntami- sprawy geodezyjne. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak- powiedział, że 

chodzi mu o zagospodarowanie placu przy Publicznym Gimnazjum w Gzach. Uznał, że 
inwestycja jest nieskończona. Szkoła była oddana do użytku w 1998 r. Po budowie hali 
sportowej plac był częściowo utwardzony bieda-cementem. Poinformował, że jest tam droga 
dojazdowa tzw. ewakuacyjna, która zawsze powinna być w dobrym stanie, ponieważ jest 
drogą przeciwpożarową. Kiedy było robione odwodnienie, droga została rozkopana. 
Następnie po odwodnieniu droga nie została utwardzona, tylko zasypana żwirem i puszczono 
tam ciężki sprzęt tzn. autobusy szkolne, które garażowały całym rokiem na terenie szkoły. 
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Było to niezgodnie z przepisami, ponieważ w czasie pożaru nie można byłoby wjechać 
z drabiną, iż stały autokary należące do prywatnej firmy 2 - 3 lata temu. Obecnie to samo 
dzieje się z autobusami szkolnymi. Autobusy przejeżdżając po drodze żwirowej 

nieprzygotowanej do tego, spowodowały nachylenie ogrodzenia od strony Państwa 

Gerwatowskich. W związku z tym w pierwszej kolejności należałoby utwardzić drogę tzn. 
zacementowana droga miała być przygotowana pod położenie kostki brukowej, która do tej 
pory jest niepołożona w tym również z tyłu szkoły. 
Dlatego uważał, że w pierwszej kolejności należałoby pomyśleć o tym jak również o tym, 
o czym się mówi już od kilkunastu lat tj. o dwóch wjazdach, podjazdach, gdzie wjeżdżają 
autobusy i wysiadają dzieci. Powiedział, że mówi o tym, ponieważ autobusy wożą błoto na 
kostkę. Dodał, że odpowiedzi były zawsze takie, że będzie na drogę powiatową kładziony 
nowy asfalt to będą robione wjazdy. Uważał, że nie ma sensu czekać na przebudowę drogi 
powiatowej i po prostu zrobić wjazdy, bo będą niewielkie koszty. Następnie powiedział, że 

pieniądze na ten cel w projekcie budżetu można znaleźć rezygnując z zadania pn. 
"Opracowanie dokumentacj i proj ektowo-kosztorysowej termomodemizacj i budynku PG 
w Gzach" . Stwierdził, że ściany budynku PG są pobudowane z dwóch pustaków więc nie są 
cienkie. Robiąc ocieplenie budynku nie wie, kiedy to się zwróci. Według niego należało też 
by sprawdzić okna. Jego zdaniem, okna można wymienić, ale nie robić termomodernizacji 
i ocieplenia budynku. 
Następnie zapytał, czy jeżeli są wolne dni od nauki, czy temperatura w pomieszczeniach jest 
taka sama jakby były dzieci, czy nie? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że sala gimnastyczna do mrozów nie była ogrzewana, 
a w salach temperaturę się reguluje. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - uznał, że jeżeli 

dzieci nie ma, to można uregulować temperaturę, np. żeby w salach przez 2 tygodnie było 5°C 
ciepła. 

Wójt B. Polańska - przyznała, że tak jest. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - podkreślił, że 

rozumie w szkole w Gzach jak i w Przewodowie w pomieszczeniach tzw. dyrektorskich, ktoś 
mieszka. 
Dalej zapytał, jak jest w PSP w Przewodowie, czy można tak samo zmniejszyć, czy się pali 
cały czas tak samo w całym budynku ? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że dokładnie nie wie. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - był zdania, że 
trzeba to sprawdzić, bo jest to istotne, ponieważ temperatura 5°C, czy 15°C to różnica. 
Następnie powiedział, że dziwi się, że do tej pory Pani dyrektor PG odpowiadająca za plac 
nie zwraca na to uwagi. Poza tym droga jest tam cały czas blokowana przez samochody. 
A autobusy wjeżdżając na tył przybierają krawężnika, który był i aż za krawężnikiem, żeby 
ominąć i płot leży. Uważał, że gdyby droga była po odwodnieniu utwardzona, tego by nie 
było. Dlatego powinno to być zrobione w pierwszej kolejności. 
Wójt B. Polańska - przyznała, że przed szkołą jest fatalnie. Co roku gmina stara się 

reperować wjazdy posyłając żwir. 
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Poinformowała, że temat był podejmowany dawno w kadencji 2002 -2006, kiedy było 8 do 7. 
To wtedy właśnie, co niektórzy radni nie wyrazili zgody. Temat ten był załatwiony przez 
ówczesnego Wójta Gminy Pana Zbigniewa Kołodziejskiego w Starostwie Powiatowym 
w Pułtusku i miał ruszyć. W ubiegłym roku lub dwa lata temu przed PG był Pan Starosta 
i wszystko zostało uzgodnione. Został nawet opracowany kosztorys na kwotę 46.000 zł na 
odwodnienie odcinka drogi powiatowej przed szkołą, zrobienie rowu krytego oraz z jednej 
i drugiej strony po jednej studzience. Później z pewnych względów Starostwo Powiatowe 
się z zadania wycofało. A to zdałoby egzamin. Zostałby zrobiony rów kryty, utwardzenie 
przed wjazdami do asfaltu. Nadmieniła, że przed budynkiem PG jest zrobione odwodnienie 
terenu, zamontowane studzienki, które zdają egzamin przy niezbyt dużej ulewie. W związku 
z tym było planowane, żeby połączyć odwodnienie z zewnątrz razem ze studzienkami. 
W tym roku planuje do Starostwa wystosować pismo, że jest to zadanie do wykonania 
w pierwszej kolejności. Myśli, że może uda się odwodnienie połączyć przy pomocy 
finansowej ze strony gminy. Dalej zgodziła się ze stanem wjazdu na tył szkoły - drogą 

ewakuacyjną wewnętrzną. 

Następnie poinformowała, że taka sama sytuacja jest przy PSP w Przewodowie. Kiedy była 
realizowana droga wojewódzka nr 620 to wszystkie samochody stały i wjeżdżały. W tej 
chwili wjazd jest taki sam jak przy PG w Gzach. Uznała, że będzie pilotowała sprawę 
odwodnienia drogi powiatowej w Gzach, a sprawa ta Starostwu jest dobrze znana. Myśli, że 
może uda się temat ruszyć. 
Dodała, że przy PG w Gzach jest jeszcze dodatkowa sprawa, bo w tej chwili nie funkcjonuje 
już oczyszczalnia ścieków - gwarancja skończyła się w 2013 r. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - poinformował, 

że mówi tylko o tym, co można. Uważał, że radni powinni takie rzeczy oglądać w terenie, tak 
jak było w kadencji 1998 - 2002, kiedy Przewodniczącym Rady była Pani Marianna 
Filipowicz. Dodał, że o placu przyszkolnym nie mówi ot tak sobie, ale o tym, że jeśli nie 
zrobi się najpilniejszych rzeczy to koszty pójdą w górę. Za szkołą wszystko się rozpadnie 
i rozsypie. A szkoda, bo podkład jest. Były eleganckie krawężniki, tylko jest nieskończona 

inwestycj a. 
Członek Komisji J. Grochowski - zapytał ile metrów byłoby do utwardzenia? 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - wyjaśnił, że 

sama droga to ok. 100 m. 
Skarbnik E. Głowacka - uzupełniła, że Pani dyrektor PG, kiedy były zbierane informacje do 
projektu, pisała o tym. Każda Pani dyrektor złożyła zapotrzebowanie na najpilniejsze prace. 
Po złożeniu wniosków Pani Wójt wybierała prace w miarę posiadanych środków 

w uzgodnieniu z dyrektorami, co możliwe jest do zrobienia, z uwagi na niewystarczające 
środki z subwencji oświatowej. Pan dyrektor PG wystąpiła między innyn1i o prace takie jak: 

- dokończenie odwodnienia terenu szkoły; 
- naprawa betonowego wjazdu i placu szkoły; 
- oświetlenie terenu szkoły z przodu i z tytułu zagospodarowania zewnętrznego boiska; 

- zakup ławeczek; 
- przygotowanie zieleni z tyłu szkoły; 
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- zakup kosiarki /traktorek; 

- remont schodów, elewacji hali sportowej; 

- termomodernizacja budynku szkoły. 


Poza tym z remontów: 

- wymiana kratek wentylacyjnych; 

- przebudowa oczyszczalni ścieków; 


- wymiana wykładziny podłogowej w dwóch salach plus malowanie; 

- konserwacja kotłowni olejowej; 

- przegląd hydrantów zewnętrznych; 


- instrukcja przeciwpożarowa. 


Jej zdaniem, jeżeli członkowie Komisji uważają, że najpierw należy zrobić utwardzenie drogi, 

to można zrobić to w br., a sprawę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przełożyć na rok następny. 


Jednocześnie dodała, że jeśli chodzi o plac przed szkołą, to wyglądał bardzo brzydko. a w tej 

chwili wygląda dużo lepiej. Natomiast jeśli chodzi o zagospodarowanie z przodu, to jest już 


nieźle. Jest tylko kwestia drogi przeciwpożarowej, 


Wójt B. Polańska - uznała, że zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo

kosztorysowej termomodernizacji budynku PG w Gzach" trzeba przeanalizować i odłożyć na 

następny rok, a ze strony gminy dopingować, żeby Starostwo wykonało odwodnienie. 

Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - zgłosił 


wniosek, żeby w pierwszej kolejności zrobić drogę dojazdową wewnętrzną tzn. wykreślenie 


z załącznika Nr 10 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią 


prognozą finansową -zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Gzach" a wstawienie w to miejsce 

zadania pn. "Utwardzenie wewnętrznej drogi dojazdowej przy Publicznym Gimnazjum 

w Gzach". 

Komisja w obecności 8 członków uczestniczących w posiedzeniu - 8 glosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie w/w 

wniosek. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - zwracając się do Wiceprzewodniczący Rady 

S. Franczaka, powiedział, że uważa, że najpierw trzeba położyć rury przy wjeździe na 

długości całego ogrodzenia i dopiero położyć kostkę na wjazdach. 

Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - uznał, że 


można zrobić od ogrodzenia przedniego, a nie robić wjazdu. Poza tym zaproponował nie 

zastawianie drogi przez postawienie znaku "zakaz zatrzymywania się i postoju". 

Wójt B. Polańska - przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej: 


1. Zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę 25.488,00 zł w dziale 756 rozdział 75618 
paragraf 0490 zwiększenie opłat za odpady komunalne wynikające z ustalenia nowych 
stawek 
i zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 25.488,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację świadczenia usług pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy" po przeprowadzonym przetargu. 
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2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4210 o kwotę 
5.747,38 zł i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 5.747,38 zł w dziale 150 
rozdział 15011 paragraf 6639 z przeznaczeniem na proj ekt "Przyśpieszenie wzrostu 
konkurencji województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 
wiedzy o Mazowszu" wynikającej z partnerskiej współpracy przy realizacji projektu 
z Województwem Mazowieckim i przy udziale środków unijnych. 

3. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 756 rozdział 75615 
paragraf 031 Oi zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 801 
rozdział 80103 paragraf2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia 
realizowanego projektu w roku 2014 "Radosne oddziały przedszkolne". 

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok - stanowią załącznik nr 9 do 
projektu uchwały. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - powiedział, że 

chodzi mu o oświatę. Wyjaśnił, że w stosunku do roku 2012, po likwidacji PSP w Gzach 
wydatki w szkołach na 1 ucznia drastycznie wzrosły: 
- w PSP w Skaszewie - 14.300 zł; 
- w PSP w Przewodowie -12.900 zł; 
- w PG w Gzach - 17.700 zł przy otrzymywanej subwencji oświatowej na ucznia 8.000 zł. 
Wzrosło także zatrudnienie, a dzieci jest dużo mniej. Dla przykładu podał PG w Gzach gdzie 
z 142 uczniów w 2012 r, do 92 uczniów obecnie. Uznał, że gmina nie urobi na oświatę i albo 
z oświatą coś trzeba zrobić dokładnie na początku kadencji, a nie w środku i nie przed 
wyborami, albo zmniejszyć zatrudnienie. Poinformował, że widzi, że w każdej szkole można 
zaoszczędzić, co najmniej po 2 etaty. Tak samo w gminnej administracji. W jego ocenie 
likwidacja Zespół Obsługi Szkół w Gzach to fikcja - jedna osoba przeszła na emeryturę 
i pracuje na Yz etatu, a dwie osoby przeszły do Referatu Finansowego. Wcześniej dzieci 
w szkołach na terenie gminy było ponad 700, a zatrudnienie jest takie same. Dodał, że ma 
znajomych w innych gminach i oświata jest inaczej rozwiązana. Podkreślił, że w ciągu 
kadencji tworzy się stanowiska nie według potrzeby tylko dla kogoś. Powiedział, że nie chce 
operować nazwiskami. Uznał, że radni muszą się przyjrzeć oświacie. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że dyrektorzy szkół mają obowiązek złożyć arkusze 
organizacyjne do końca kwietnia, a Wójt zatwierdzić je do końca maja. Nie zgodziła się, 
z zarzutem, że wzrosła ilość zatrudnienia. Ilość zatrudnienia analizowała od 2012 r. do dnia 
dzisiejszego i ilość zatrudnienia w szkołach się nie zwiększyła, są przeniesienia z jednej do 
innej szkoły. 
Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak- był zdania, że 
biorąc procentowo ze 142 uczniów do 92 uczniów, a etatów w PG w Gzach ubyło 1 i 1 /2, to 

zatrudnienie się zwiększyło. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że zatrudnienie w szkołach się nie zwiększyło, ubyło tylko 
dzieci i dlatego wzrosły koszty. 
Skarbnik E. Głowacka - dopowiedziała, że koszty stałe (energia, ogrzewanie, zatrudnienie) 

pozostały. 
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Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - przedstawił, że 


np. w administracji obsługi - w PG w Gzach było 4 etaty, a jest 5 etatów, w PSP w Skaszewie 

było 4,5 etatów, a jest 5. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w PSP w Skaszewie na ~ etatu od godz. 8.00 do godz. 

12.00 była zatrudniona sekretarka. W pozostałych szkołach się nie zmieniło. 


Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, dlaczego w PSP w Skaszewie zwiększył się etat 

sekretarki? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie było komu odbierać telefonów, jest System 

Informacji Publicznej i inne zadania. W porównaniu do 2012 r. zatrudnienie zwiększyło się 


tylko o 1/2 etatu. 

Skarbnik E. Głowacka - dopowiedziała, że szczególnie w PSP w Skaszewie wzrosły koszty, 

ponieważ ubyło dużo dzieci, a uczący tam nauczyciele są prawie wszyscy dyplomowani. 

Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - uznał, że 


wniosek z tego jest taki, że albo trzeba zrobić coś z oświatą, a może trzeba zlikwidować 


jeszcze jedną szkołę. Nie wie, co trzeba zrobić, ale trzeba rozmawiać. Jego zdaniem, byłoby 


najlepiej tak jak mówiono w 2012 r. - jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum. Wtedy 

będzie i na długi i na wszystko. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła sprawę zatrudnienia pracowników Zespołu Obsługi 


Szkół. W ZOSz. było 3 etaty. Dwie osoby przeszły do jej Referatu, ale 1 osoba ubyła. 


Etatowo przybyła tylko 1 osoba. Na emeryturę odeszła Pani Jadwiga Książak i na jej 

stanowisko nie został nikt zatrudniony. Pani Aneta Jakubowska, która była na kasie przeszła 


na gospodarkę śnlieciową i nikt na jej nliejsce nie został zatrudniony. Jest zatrudniona na ~ 


etatu Pani Jadwiga Frąckiewicz. 


Sumując obydwie osoby po likwidacji ZOSz. są zatrudnione u niej w Referacie, ale jej 

kosztem. 

Wójt B. Polańska - nadmieniła, że zadań nie ubywa tylko przybywa, a pracowników nie. 

Członek Komisji J. Grochowski - powiedział, że nie mówi o urzędzie gminy. Ale na temat 

zatrudnienia w szkołach trzeba rozmawiać, ponieważ np. w PG w Gzach liczba dzieci 

zmalała o 50, a koszy wzrosły. Ale może trzeba się zastanawiać, gdyż jak ubyło dzieci to 

i ubyło klas i może naprawdę nie potrzeba tylu pracowników. Dodał, że ekspertem w tej 


sprawie nie jest, ale temat jest bardzo poważny. 


Wójt B. Polańska - poinformowała, że wyciągnęła projekt budżetu na 2013 r. po likwidacji 

PSP w Gzach i projekt budżetu na 2015 r. Dochody ogółem budżetów praktycznie są te same 

10.443.000 zł ,na 2015 - 10.330.000 zł. Natomiast subwencja w 2013 r. była większa 


prawie o 100.000 zł - 4.946.000 zł, na 2015 r. 4.893.000 zł, subwencja wyrównawcza 2013 r. 

2.300.000 zł r. , na 2015 r. 2.087.000 zł i oświatowa - 2.582.800 zł. 


Wydatki bieżące w 2013 - 9.044.000 zł, obecnie -9.331.000 zł. Wydatki gminy są bardzo 


podobne, a w szkołach nie ma tak dużo wzrostu. 

Dział Oświata i wychowanie 2013 r. - 4.310.000 zł 


2015 r. - 4.800.000 zł 
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Porównując w 2015 r. jest zaplanowanych dużo zadań inwestycyjnych, czego w ogóle nie 
było w 2013 r. 
PSP w Skaszewie - budżet na 2013 r. - 910.000 zł, i było dużo więcej dzieci, na 2015 r. 
990.000 zł , ale wchodzą zadania inwestycyjne. 

PG w Gzach - budżet na 2013 r. - 1.580.000 zł, obecnie - 1.634.000 zł. 


Różnica wynika z zadań inwestycyjnych w szkołach zaplanowanych na 2015 r. Oznacza to, 

że wydatki są praktycznie na tym samym poziomie, a zatrudnienie się nie zwiększyło. 


Członek Komisji J. Grochowski - był zdania, że zatrudnienie przykładowo nie wzrosło, 


gdzieś jest 1 etat, gdzieś jest ~ etatu. Ale nie znaczy, że ma nie zmaleć w stosunku do liczby 

dzieci. Skoro tenlat ten został poruszony, to tematem trzeba się zająć, żeby nie było znów za 

późno. Przypomniał, że przed tym radni zajmowali się szkołami, a temat był trudny i ciężki. 


Temat jest i może lepiej działać profilaktycznie. Podkreślił, że może trzeba znlniejszyć liczbę 


etatów, tego nie wie i ekspertem nie jest, ale temat jest ważny. Ktoś więc musi to policzyć 


i ktoś się musi tym zająć. 


Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - uważał, że 


jakby nie patrzył, to ma dane, które były robione nie przez niego: 

- PSP w Przewodowie w 2012 r. na ucznia było 10.788 zł, w tej chwili ok. 13.000 zł. 


Skarbnik E. Głowacka - wytłumaczyła, że koszty stałe się zwiększają, a zmniejszyła się 


liczba dzieci. W tej chwili największy koszt ucznia jest w PSP w Skaszewie. 

Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - uznał, że 


jeżeli w którym budynku nie będzie 180 dzieci, to gmina będzie dokładać. 


Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że jeżeli w klasach jest 11, czy 12 dzieci, a gmina 

subwencję dostaje na 24 dzieci w klasie, to dostaje połowę subwencji dla nauczycieli, 

a resztę trzeba dołożyć. 


Członek Komisji M. Filipowicz - zapytała, ile będzie musiała szacunkowo dołożyć gmina 

do oświaty w 2015 r.? 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że subwencja oświatowa na 2015 r. wynosi 

2.806.475 zł, plus dotacja na przedszkola 158.000 zł, 13.000 zł (środki unijne) plus 68.300 zł 


(środki unijne). Razem na oświatę środki zewnętrzne wynoszą 3.050.333 zł. 


Wydatki w całym dziale Oświata wynoszą 4.811.255 zł. 


Subwencja jest na szkoły podstawowe bez oddziałów przedszkolnych. 

Jeśli chodzi o dowożenie uczniów jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu 


gminy i wynosi 120.000 zł. Pozostała działalność - 67.480 zł w tym środki unijne - 13.030 zł 


i Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dokształcanie 


nauczycieli 11.058 zł. Ogólnie subwencji nie wystarcza na wynagrodzenie i ZUS bez 

przedszkola. W jej ocenie trzeba wszystko przeanalizować, może coś połączyć. Likwidacja 

etatów też będzie ciężka, ponieważ w oświacie jest zasada, że polonista może uczyć tylko 

języka polskiego, matematyk - matematyki, itd. Jednocześnie dodała, że w szkołach na 

terenie gminy nauczyciele nie mają godzin ponadwymiarowych. 

Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - uznał, że 


nauczyciele nie mają godzin, a są na etacie. 

Skarbnik E. Głowacka - dodała, że nauczyciele są na uzupełnieniu etatu w innej szkole. 
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Wójt B. Polańska - podała przykład, że nauczyciel pracuje w PG, a uzupełnia etat w PSP 
w Skaszewie. 
Skarbnik E. Głowacka -dopowiedziała, że o likwidację Karty Nauczyciela walczyły 
samorządy, wystąpił Związek Miast i Gminy Wiejskich, ale nic nie zrobiono. 
W związku z tym trzeba stosować się do przepisów zawartych w tej Karcie. Ze względu na 
wysoki stopień wykształcenia nauczycieli wynagrodzenia nauczycieli są wysokie. 
A, że klasy są małe, w tym tkwi cały problem. Dodała, że trzeba ogrzać sale, zapłacić za 
energię i wodę. Nauczyciele od dwóch lat mają zamrożone wynagrodzenia. Gmina płaci 
nauczycielom jednorazowe dodatki uzupełniające. Za 2013 r. Gmina wypłaciła nauczycielom 
30.000 zł. Ile będzie wypłacone w tym roku jeszcze nie wie. Jednak myśli, że trzeba wszystko 
przeanalizować. 

Członek Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczący S Franczak - uważał, że chcąc nie 
zwiększyć średniej, musi być jak najmniej etatów. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - był zdania, że może z dyrektorami przeprowadzić 
rozmowy. 
Członek Komisji J. Barkała - odnośnie dyrektorów szkół zwrócił uwagę, że teraz są ferie, 
a dzieci z gminy mają spotykać się w na Świetlicy Wiejskiej w Gzach. Według niego 
należałoby się spotkać z dyrektorami i wymóc na dyrektorach, żeby każdy nauczyciel miał 
dyżur na świetlicy szkolnej. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że wymóc na dyrektorach szkół dyżurów dla nauczycieli na 
świetlicach szkolnych jest niemożliwe. Ferie zimowe i wakacje wchodzą w urlop. Aeby były 
zajęcia dla dzieci na świetlicach szkolnych trzeba za to płacić. A co do Świetlicy Wiejskiej 
w Gzach to dla dzieci będą zorganizowane zaj ęcia. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej 
Gminy Gzy na rok 2015 z uwzględnieniem wniosku członka Komisji i jednocześnie 
Wiceprzewodniczącego Rady S. Franczaka dotyczącego wykreślenia z załącznika Nr 10 -
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 
zadania pn."Opracowanie dokumentacj i proj ektowo-kosztorysowej termomodemizacj i 
budynku Publicznego Gimnazjum w Gzach" a wstawienie w to miejsce zadania pn." 
Utwardzenie wewnętrznej drogi dojazdowej przy Publicznym Gimnazjum w Gzach". 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w głosowaniu - 8 głosami za, 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 z uwzględnieniem wniosku 
członka Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady Stefana Franczaka dotyczącego 
wykreślenia z załącznika Nr 10 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte 

wieloletnią prognozą finansową -zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Gzach" a wstawienie 
w to miejsce zadania pn." Utwardzenie wewnętrznej drogi dojazdowej przy Publicznym 
Gimnazjum w Gzach". 
Projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 - stanowi załącznik nr lado 
niniej szego protokołu. 
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Ad. pkt 12. 

Zastępca Wójta W. Ocbtabiński - poinformował, że po wyborach samorządowych należy 


przeprowadzić wybory do organów samorządu mieszkańców. Wybory zostaną 


przeprowadzone po podjęciu uchwały i wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca zebrania 

z sołtysami poszczególnych wsi, w terminie do 31.03.2015 r. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 


Komisja w obecności 8 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za" , 

przy O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 


proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 13. 

W sprawach bieżących nikt nie zabrał głosu. 


W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia Przewodniczący T. Sobieraj 
o godz. 16.35 zamknął posiedzenie Komisji. 

Potokołowała: p~ ·~~ ·CY 
Kom3iiRolnictwa i BudżetUdiif - --

'lt:J4}1a52 $eJtYjZofi~owska Tomasz Sobieraj I 


