
PROTOKÓŁ Nr 17/2016 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 22 listopada 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Bożeny Kwiatkowskiej - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Bożena Kwiatkowska - o godzinie 13.10 otworzyła posiedzenie 
Komisji, przywitała członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła, że aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji tj. 100%, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
l .  Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Małgorzata Dworecka - insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych 
5. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 
6. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowi e 
7. Agnieszka Domańska - dyr. PG w Gzach 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
I. Rozpatrzenie wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim 

o zwiększenie środków finansowych na wykonanie zadania - zakup projektu sali 
gimnastycznej planowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie 
Włościańskim. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na terenie gminy na 2017 rok. 
5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 
8. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, księgowej, 

administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy Gzy w roku 
szkolnym 2015/2016. 

11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
13. Sprawy bieżące gminy. 
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Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednogłośnie - stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 
Ad_ pkt l. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - wyjaśniła, że za pośrednictwem urzędu do Rady Gminy 

wpłynął wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim o zwiększenie 

środków finansowych na wykonanie zadania - zakup projektu sali gimnastycznej planowanej 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim. Przypomniała, że 

mieszkańcy sołectwa Skaszewo Włościańskie w 2015 r. przeznaczyli na ten cel cały fundusz 

sołecki, a mieszkańcy wsi Żebry-Fal bogi część przydzielonego funduszu. Po przeanalizowaniu 

kosztów zakupu na rynku, do zakupu projektu sali gimnastycznej brakuje kwota 700 zł. 

W związku z tym w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 

rok 2016 zaproponowała zwiększenie wydatków w powyższej kwocie na dofinansowanie 

zakupu projektu. 

Członek Komisji Emilia Ołeksa - powiedziała, że czasami rzeczy nierealne stają się rzeczami 
realnymi, a kwota 700 zł nie stanowi aż tak wielkich pieniędzy. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska -

poinformowała, że rozeznanie co do kosztów projektu sali gimnastycznej były robione już dużo 

wcześniej. Projekt, który przypadł do gustu kosztuje ponad 17.000 zł. Jednak firma -

wykonawca usłyszawszy, że środki, którymi dysponuje szkoła przeznaczone są z różnych 

miejscowości z funduszy sołeckich i zbieranych przez szkołę pieniędzy zeszła do kwoty 15.700 

zł. W związku z tym poprosiła członków Komisji o pozytywne stanowisko w tym temacie. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie wniosek Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim o zwiększenie środków finansowych 
w kwocie 700 zł na wykonanie zadania - zakup projektu sali gimnastycznej planowanej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za", 
" 

-

przy O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie rozpatrzyła w/w 

wniosek- który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2 i 3. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że w związku z tym, że od ostatniego podjęcia uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy do chwili obecnej zmienił 

się plan dochodów i wydatków i zmiany planu wydatków majątkowych i zmiany obsługi 

kredytów konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy. W projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy zostały uwzględnione wszystkie zmiany proponowane w projekcie 

uchwały w sprawie zmian budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
Ze względu na to, że powstały nowe okoliczności do wprowadzenia po stronie wydatków 
niektórych zadań jak również powstania dochodów ponadplanowych w projekcie uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 zostały zaproponowane 
następujące zmiany: 

Dochody zwiększa się o kwotę 60.494 zł: 
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- w dziale 750 zwiększenie planu o kwotę 7.650 zł na wykonanie wyższych dochodów -

z tytułu dochodów wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku oraz dochodów z tytułu 

realizowanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku z tytułu zatrudnienia 

pracowników w ramach robót publicznych; 

- w dziale 756 - 18.517 zł - zwiększenie planu wykonania wyższych dochodów w podatku od 

spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 12.750 zł 

i zwiększenie planu o kwotę 5.758 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 28.663 zł z tego kwota 12.450 

zł dotyczy realizacji umowy z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika 

w ramach robót publicznych w PSP w Przewodowie; kwota 14.413 zł dotyczy przyznanego 

odszkodowania z PZU SA wskutek zalania wodą (SSP i PG w budynku PG w Gzach); 

- w dziale 852 - kwota 329 zł - otrzymana dotacja na zadanie rządowe zlecone; 

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 5.335 zł to kwota 

z rozliczenia z dotacji za rok 2015. 

W wydatkach jest propozycja następujących zmian: 

zmniejszenia - 36.000 zł 

zwiększenia - 96.494 zł 

Zmniejszenia 

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego - zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan odsetek od 

zaciągniętych kredytów w wyniku analizy przeprowadzonej za III kwartał i przewidywanego 

wykonania za IV kwartał; 

- w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenie planu o kwotę 6.000 zł wiąże się 

z zabezpieczeniem środków finansowych na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń 

(zadania rządowe zlecone). 

Zwiększenia 

- w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie planu o kwotę 1.000 zł na wydatki związane 

z opracowywaniem decyzji planu zagospodarowania przestrzennego; 

- w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 18.450 zł z tego: 

- kwotę 4.250 zł przeznacza się na diety za udział w posiedzeniach sesji i komisji; 

- kwotę 2.400 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe w związku z zastępstwem 

pracownika na stanowisku robotniczym z uwagi na chorobę; 

- kwotę 4.000 zł przeznacza się na zakup programu komputerowego Rejestru VAT ( system 

ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w związku z centralizacją VA T wszystkich jednostek 

podległych gminie od stycznia 2017 r.); 

- kwotę 7.800 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych 

w ramach robót publicznych; 

- w dziale 754 - zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla 

jednostek OSP w związku z ich wystąpieniem o środki; 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 50.757 zł 
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1. Szkoły podstawowe - 34.165 zł z tego: 
- kwotę 20.400 zł zwiększa się na wynagrodzenia i pochodne dla PSP Skaszewo w związku 

z urlopem zdrowotnym nauczyciela; 
- kwotę 12.465 zł przeznacza się na naprawę szkody dla SSP w Gzach w związku z zalaniem 

pomieszczeń; 
-kwotę 700 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu dokumentacji projektowej hali 

gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim. 
2. Oddziały przedszkolne-4.779 zł z tego 

- kwotę 3.279 zł przeznacza się dla SSP w Gzach z uwagi na zwiększenie wydatków na 
1 ucznia; 

- kwotę 1.500 zł przeznacza się na wydatki ZUS od wynagrodzeń w PSP Skaszewo. 
3. Przedszkola - kwotę 10.000 zł przeznacza się na wydatki związane z opłatą za dzieci 
zamieszkałe w naszej gminie, a uczęszczające do przedszkoli w innych gmin. 
4. Gimnazja -	 kwotę1.349 zł przeznacza się na materiały w związku z zalaniem pomieszczeń 

i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy-
64 zł. 

-w dziale 851- kwotę 5.758 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi; 
-	 w dziale 852 Pomoc społeczna - 8.329 zł z tego: 

-	 kwotę 2.000 zł przeznacza się na opłaty rodziny zastępczej, 
- kwotę 6.000 zł przeznacza się na opłacenie składek ZUS za osoby pobierające świadczenia 

z pomocy społecznej; 
- kwotę 329 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

świadczenia z pomocy społecznej; 
-w dziale 854 - kwotę 4.400 zł przeznacza się na dofinansowanie pomocy materialnej dla 
uczniów w wysokości 20% jako wkład własny Gminy; 
- w dziale 900 kwotę 2.800 zł przeznacza się na zakup dekoracji świątecznej w oświetlenie ulic 
w miejscowości Gzy. 
Wyjaśniła, ze w załączniku nr 8 nastąpiły błędy pisarskie: 
- w poz. 14 wpisano w zadaniu mylnie nazwę wsi Skaszewo, a powinno być Sulnikowo; 
- w poz. 40 wpisano sołectwo Skaszewo, a powinno być Gotardy. 
Obydwie zmiany zostały uwzględnione. 
Poza tym poprosiła o wprowadzenie do budzetu dodatkowych zmian chociaż nie ma jeszcze 
potwierdzenia: 
- kwoty 14.859 zł w związku z złozonym wnioskiem o środki z rezerwy na odprawy dwóch 
nauczycieli z PSP Przewodowo w związku z odejściem na emeryturę, która zrefunduje w części 
dochody i wydatki. 
Środki proponuje przeznaczyć na PG w Gzach (na ZUS i paliwo) ze względu na część 
brakujących środków. 
Decyzją Wojewody jest zwiększenie dotacji celowej w dziale Oświata i wychowanie na zakup 
podręczników darmowych dla szkół. Na podręczniki była składana korekta wniosku w PSP 
Przewodowo i PG Gzy. Dla PSP Przewodowo jest to -200 zł, dla PG Gzy - 525 zł. 
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W wyniku proponowanych zmian wynik finansowy się nie zmienił, zwiększone zostały tylko 

dochody i wydatki, które zostały pokryte dochodami ponadplanowymi. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały -

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za",-

" " 
przy O głosów "przeciwnych i O głosów "wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały -

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
" 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami "za ,-

" " 
przy O głosów "przeciwnych i O głosów "wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu-

Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 

52,44 zł za 1 dt. W do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 r. przyjęła kwotę 50 zł 

za Idt żyta tj. obecną cenę. Stąd jej prośba o przeanalizowanie, zastanowienie się i nie 

zmniejszanie ceny żyta pomimo, że zmniejszyła się różnica pomiędzy ceną żyta zatwierdzoną 

uchwałą na 2016 r., a ogłoszoną przez Prezesa GUS na 2016 r. , ponieważ była to kwota 

53, 67 zł. Różnicę w budżecie pomiędzy ceną ogłoszoną przez Prezesa GUS, a proponowaną 

przez nią stanowi kwota 43.500 zł. Według niej nie jest to duża różnica, gdyż były lata, że 

różnice były większe. Z uwagi na to, że gmina jest typowo rolnicza, nie ma opodatkowanych 

mieszkań, zaproponowała utrzymanie ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 

rok na obecnym poziomie. 

Członek Komisji Zdzislaw Kaczorowski zapytał, jaki miałoby wpływ do budżetu obniżenie -

ceny żyta o I zł? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w budżecie byłoby mniej o 20.000 zł. 

Dodała, że w powiecie pułtuskim cena żyta jest zróżnicowana, ponieważ gminy dodatkowo 

utrzymują się z innych podatków. Natomiast analizując powiat ciechanowski stawki podatku 

są dużo wyższe. W naszym powiecie cenęldt żyta na poziomie roku bieżącego mają gminy 

Obryte, Zatory i nasza gmina. 

Przewodnicząca Komisji B. Kwiatkowska powiedziała, że myśli, że dla rolników 1 zł-

niewiele zaważy. Jej zdaniem, gdyby było 5 zł, to można byłoby rozważać. 

Czlonek Komisji Joanna Świderska uznała, że różnie jest to odbierane. Dużo rolników -

uważa, że w tej chwili za 50 zł kupuje się 1 dt pszenicy. 

Przewodnicząca Komisji B. Kwiatkowska zauważyła, że zawyżone są ceny na skupie, bo-

realnie cena Idt żyta to czterdzieści kilka złotych lub równe 40 zł. 
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Członek Komisji J. Świderska - uznała, że dla kieszeni podatnika może nie byłoby to jakieś 
odciążenie. Ale wielu rolników jak i sama byłoby za obniżeniem ceny żyta chociaż 
symbolicznie. Nie mówi tu o obniżeniu ceny Idt żyta o lO zł, czy 5 zł, bo jest to nierealne. 
Członek Komisji E. Ołeksa - stwierdziła, że każdego rolnika rozumie. Ale patrząc z drugiej 
strony, że na terenie gminy nie ma dróg, nie ma oświetlenia i innych rzeczy, to podatek 
chcieliby płacić jak najniższy. 
Członek Komisji J. Świderska była zdania, że podatek nie jest najniższy, a inwestycje są -

jakie są. 
Członek Komisji E. Ołeksa uważała, że inwestycje są jakie są bo nie ma pieniędzy.-

Obniżenie stawki 1 dt żyta może dużo i może mało. Ale mieszkańcy gminy oczekują od Gminy 
inwestycji. A gmina utrzymuje się tylko z podatku, innych dochodów nie ma. 
Wójt B. Połańska - powiedziała, że obniżając teraz o l  zł, czy 2 zł stawkę Idt żyta 
przyjmowaną jako podstawę do wymiaru podatku rolnego, a wprowadzanie podatku od 
mieszkań nie ma sensu. Poinformowała, że w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. 
z ważniejszych zadań planowana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 
rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki, 
przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo (900 mb) i przebudowa drogi gminnej 
we wsi Wójty-Trojany (300mb - dokończenie asfaltowania między gminą Gzy, a gminą 
Pułtusk). Poza tym trwa analiza wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 
Lady - Gotardy z RIT, która najprawdopodobniej będzie realizowana, ponieważ w rozmowie 
Wicestarostą dowiedziała się, że dofinansowanie inwestycji drogowych może być obniżone 
z 50% na 40%, aby wszystkie złożone wnioski były rozpatrzone pozytywnie. W związku z tym 
poprosiła o pozytywne zaopiniowanie proponowanego projektu uchwały. 
Jednocześnie nadmieniła, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budżetu padły wnioski, żeby 
w 2017 r. więcej środków finansowych przeznaczyć na żwirowanie, ponieważ w sołectwach, 
które fundusz sołecki przeznaczały na inne cele, drogi są w złym stanie. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska zapytała, o procentową płatność podatku i czy -

są umorzenia? 
Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych M. Dworecka odpowiedziała, że umorzeń -

podatku jest bardzo mało. O umorzenie IV raty podatku wpłynęło 5 podań i 1 podanie 
o odroczenie. W 2016 r. rolnicy złożyli ogółem 13 podań o umorzenie , z których nie wszystkie 
zostały rozpatrzone pozytywnie. Jeśli chodzi o płatność podatku to należy stwierdzić, że 
płacony jest dobrze. Czwarta rata podatku spłynęła w około 80% lub osiemdziesięciu kilku 
procent. Jednak pomimo tego, że dużo zaległości ściągnął Urząd Skarbowy, to zaległości były, 
są i będą. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - zapytała, czy są inne propozycje? 
Członek Komisji E. Oleksa - poinformowała, że jest za ceną l dt żyta w kwocie 50 zł. 
Członek Komisji J. Świderska - zaproponowała o obniżenie jeszcze o l zł mniej za l dt żyta 
od ceny proponowanej w projekcie uchwały tj. cenę za l dt żyta w kwocie 49 zł. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie propozycję Pani -

J. Świderskiej tj. obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 
z kwoty 52.44 zł za 1 dt do kwoty 49 zł za l dt. 
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" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 3 głosami "za , 
przy 3 głosów "przeciwnych" oraz l głosie "wstrzymującym" nie wyraziła opinii do w/w 
propOZYCJI. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w -

sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 
2017 rok. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami "za",-

przy 3 głosów "przeciwnych" oraz l głosie "wstrzymującym" nie wyraziła do w/w projektu 
uchwały proponowanego na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. pkt 5. 

Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Małgorzata Dworecka wyjaśniła, że-

obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. zostały ogłoszone górne granice 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 r., które w stosunku do roku 2016 

uległy obniżeniu o 0,9%. 

W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
stawki obniżone zostały tylko tam gdzie były najwyższe: 
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego z kwoty 3 zł do kwoty 2,98 zł - jest to 
naj wyższa stawka. Na terenie gminy grunty takie nie występują; 
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 4,65 zł 
do kwoty 4,61 zł - jest to naj wyższa stawka. Jest 1.453 m2 budynków i stanowi 58 zł ubytku 
w budżecie na 2017 r. 
Pozostałe stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie w stosunku do roku bieżącego. 
Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska - poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

" 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 7 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 

Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych M. Dworecka powiedziała , że-

obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. zostały ogłoszone górne granice 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 r., które w stosunku do roku 2016 

uległy obniżeniu o 0,9%. 
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W projekcie uchwały obniżone zostały stawki podatku od środków transportowych dla 


pojazdów , dla których określone stawki były wyższe od ogłoszonych w w/w obwieszczeniu. 


Obecnie na gminie jest 41 pojazdów, a dla 28 pojazdów stawki uległyby obniżeniu. Skutek 


obniżenia podatku w stosunku do roku bieżącego wynosi 2.500 zł. 


Skarbnik E. Głowacka dodała, że wszystkie podatki są niepodwyższane na 2017 r.,
-

pozostają na zasadach roku bieżącego. A w związku z tym, że Min. Fin w obwieszczeniu 

określa stawki maksymalne , a stawki podjęte uchwałami w 2015 r. w stosunku do 

obwieszczenia w obecnym roku są za wysokie, trzeba je dostosować do ustawy. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały -

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
" 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 8 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych M. Dworecka wyjaśniła, że jest to zmiana -

kosmetyczna. W uchwale. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych na końcu informacji i deklaracji był zapis 

o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Zgodnie z wyrokiem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2016 r., warunkiem aby taki zapis 

wprowadzić do informacji lub deklaracji musi być to, że zapis jest wymogiem ustawy 

o podatkach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym. Z uwagi na to, że ustawodawca nie 

przewidział takiej odpowiedzialności w w/w ustawach , nie może być takiego zapisu w drukach 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych, które służą do wymiaru podatku. 

Innych zmian w formularzach informacji i deklaracji podatkowych nie ma. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddala pod głosowanie projekt uchwały -

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
" 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 9 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Skarbnik E. Głowacka poinformowała, że zmiany ustawy o samorządzie gminnym-

wprowadziły nowe zapisy. Artykuł lOb i art. lO c w/w ustawy mówi, że Gmina zapewnia 

wspólną obsługę w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek 

podległych Gminie, które są zaliczone do sektora finansów publicznych. W naszej gminie są 

to: Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie , PSP w Przewodowie, Publiczne Gimnazjum 

w Gzach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach i instytucja kultury, która działa na 

innych prawach - Gminna Biblioteka Publiczna. 
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W związku z tym na dzień dzisiejszy całą obsługę finansowo-księgową i częściową 


organizacyjną prowadzi urząd gminy na mocy porozumień. Z dniem 31.12.2016 r. 


porozumienia wygasają, a powstaje obowiązek z mocy podjętej uchwały. 


Na koniec dodała, że z uwagi na różne opinie i orzecznictwa do uchwał podejmowanych przez 


inne gminy odnośnie tego, czy jest to uchwała, która zmienia zasady prowadzenia, czy prawo 


miejscowe opracowany projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo


księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy, został 


przesłany do sprawdzenia do Biura Prawnego Wojewody. Na dzień dzisiejszy jest wiadomo, 


że nie jest to prawo miejscowe. Jeśli chodzi o treść uchwały, może ona ulec zmianie. 


W związku z tym na sesji mogą być do przegłosowania autopoprawki. 


Nadmieniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych w tej chwili za sporządzenie 


sprawozdań i sprawozdawczość będzie odpowiadał kierownik jednostki obsługującej (pani 


Wójt i Skarbnik). Natomiast za wszelkie zobowiązania podjęte przez dyrektorów 


(podpisywanie umów niezgodnych z prawem) i wszelkie odpowiedzialności wynikające z art. 


53 ustawy o finansach publicznych odpowiadają kierownicy jednostek. 


Pytań nie było. 


Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały -

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej 

i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
" 

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 I O do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że do opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia -

Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zobowiązują przepisy w/w ustawy. Projekt uchwały 

powinien być przedstawiony Radzie Gminy do zaakceptowania do dnia 30 listopada. 

W proponowanym projekcie uchwały na 2017 r. zostały ujęte dwa zadania w kwocie 15.000 

zł z tego kwota 10.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000 zł na upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu. Sposób realizacji polega na określeniu zadania przez Wójta jakie ma 

zlecić do wykonania organizacji pozarządowej i ogłoszeniu konkursu na wykonanie zadania. 

Nadmieniła, że na terenie gminy nie ma organizacji pozarządowej. 

Przewodniczący Komisji B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie projekt uchwały -

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 2 głosami "za",-

" 
przy 4 głosach "przeciwnych " oraz l głosie "wstrzymującym negatywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr II do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska omówiła stan organizacji i bazę lokalową, poziom nauczania w szkołach, -

formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole, stan 

realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół, działania podejmowane przez 
szkoły oraz finansowanie zadań oświatowych. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy Gzy w roku szkolnym 
201512016 - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska - z uwagi na niemożliwość uczestniczenia w posiedzeniu Komisji 
Przewodniczącego Rady Gminy Leona Pytla przedstawiła informację o złożonych 
oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy za 2015 w wyniku r. Poinformowała, że 

analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Pułtusku 

u części radnych stwierdzono drobne nieprawidłowości. 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych - stanowi 

załącznik nr 13 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska - przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Gzy. Stwierdziła, że w wyniku analiz oświadczeń majątkowych prowadzonych przez urzędy 
skarbowe, drobne nieprawidłowości stwierdzono tylko u dwóch osób. 
Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych - stanowi załącznik nr 14 

do niniejszego protokołu. 
Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pułtusku na temat wyników analizy oświadczeń 
majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady, Wójta, pracowników samorządowych, 

kierowników jednostek organizacyjnych - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt. 13. 

Wójt B. Polańska - poinformowała: 
- wczoraj (21.11.2016 r.) został złożony wniosek do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 

"Zielone Mosty Narwi" odnośnie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej 

w Szyszkach Włościańskich; 


- trwa praca nad wnioskiem o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 


- trwa przebudowa drogi powiatowej Kozłówka - Borza Strumiany- Ostaszewo na odcinku 


Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Gzy-Żebry Włosty w miejscowości Gzy; 

- został wykończony budynek gospodarczy, który obecnie ładnie wygląda; 

- do końca stycznia 2017 r. jest tylko czas na podejmowanie przez samorządy uchwał 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty do dnia 3 1.03.2017 r. należy podjąć uchwałę w sprawie 


dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego; 

- w dniu 28.11.2016 r. w Poświętnem odnośnie reformy oświatowej odbędzie się spotkanie 

wójtów, starostów z Panią Kurator Wojewódzką Oświaty, Panem Wojewodą; 
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- wpłynęło pismo Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy o ustosunkowanie się do zmian jakie 

mają nastąpić w oświacie i jak mogą przełożyć się na sytuację szkół w gminie Gzy, w tym na 

funkcjonowanie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach, chociaż Urząd Gminy nie jest dla 

niej organem prowadzącym. 

Pani Wójt przypomniała o podjętej w 2015 r. przez Radę Gminy uchwale w sprawie wyrażenia 

zgody na użyczenie na okres powyżej trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność 

Gminy Gzy. Zawarta umowa użyczenia obowiązuje do 31.08.2019 r. 

Myśli, że to urząd gminy, a nie odwrotnie powinien zapytać się, co zamierza Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Gzy, jak zamierza funkcjonować dalej SSP w Gzach; 

- na przełomie maj - wrzesień 2017 r. do gminy Gzy chce przyj echać Polskie Radio "Radio 

dla Ciebie". W związku z tym proszą ją o pomoc w organizacji przedsięwzięcia, przyjęcia 

tytułu współorganizatora i wsparcie finansowe poprzez partycypowanie w kosztach 

związanych z organizacją i obsługą techniczną w kwocie 35.000 zł netto; 

Członkowie Komisj i opowiedzieli się za przyj azdem Polskiego Radia, ale bez 

współfinansowania. 

Wójt B. Polańska - poinfonnowała jeszcze, że: 

- w dniach 25-27.11.2016 r. w Nadarzynie odbędą się targi rolnicze. Dla chętnych na wyjazd 

są zaproszenia. 

Członek Komisji Jadwiga Koc - powiedział, że nick(órzy sołtysi swoją funkcję sprawują już 

przez kilka kadencji i mogliby mieć zakupioną teczk';, długopis, kalendarz. Uznała, że może 

można byłoby przeznaczyć w budżecie gminy jakąś kwotę dla sohysów na takie rzeczy, żeby 

mieli satysfakcję. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, źe przemyśli to. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący B. Kwiatkowska 
o godz. 14.30 zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

i 
Bożena Kwiatkowska

Zofia Pszczołkowska 


