
NrXIX/2016P R o T O KÓ L 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 1 2  września 2016 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel- o godz.13.35 otworzył XIX Sesję Rady Gminy Gzy. 

Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy l4 radnych, 

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

l. Kaczorowski Zdzisław 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że porządek obrad Sesj i otrzymali wszyscy radni. 

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

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -14 głosami "za" , przy 

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie porządek 
" "

obrad w brzmieniu jak niżej: 

l .  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Przedstawienie informacj i z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2016 roku. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016 -2025. 

10. 	 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie 

Przewodowo-Majorat. 

II. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Sprawy bieżące gminy. 

http:godz.13.35
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13. Wolne wnioski i pytania. 

14. Zamknięcie Sesji. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący L. Pytel poinfonnował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy -

Nr XVIII/20 16 odbytej w dniu 28 lipca 2016 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 

z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Przewodniczący L. Pytel - w punkcie tym poprosił o zabranie głosu w sprawie finansowania 

zadania inwestycyjnego "Przebudowy drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza 

Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy

Żebry Włosty w miejscowości Gzy" zaproszonego gościa, przedstawiciela Powiatu - dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Puhusku Włodzimierza Kaczmarczyka. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku Wlodzimierz Kaczmarczyk 

poinfonnował, że zgodnie z wcześniejszymi umowami Zarząd Powiatu, Starostwo prosiło 

gminę o współfinansowanie i takie zapewnienie otrzymali. ZDP w Puhusku jest w przeddzień 

ogłoszenia przetargu na remont drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką do Urzędu Gminy 

i w stronę Kościoła. Nadmienił, że miało to być zamknięcie dwoma warstwami 

wyrównawczymi, pierwszą wyrównawczą, drugą ścieralną. Następnie po wizji lokalnej gdzie 

oprócz przedstawicieli Gminy uczestniczył Ksiądz Proboszcz Parafii Gzy wzrosła liczba 

dodatkowych punktów i z kosztorysu wstępnego zrobił się kosztorys bardziej rozbudowany. 

Wniesione uwagi to parking, odwodnienie z korytkami ściekowymi, uzbrojenie rowu 

naprzeciwko Urzędu Gminy, parking przy cmentarzu grzebalnym i zmiany dotyczące 

przebudowy mostu, który przebudowywany nie będzie, ale będzie miał założone bariery. 

W związku z tym jeszcze w tym tygodniu ogłaszany przetarg otworzy oczy jakie są to kwoty. 

Uznał, że mówi się tu o kwocie w granicach około 500.000 zł i ma nadzieję, że koszty się nie 

zwiększą, ale przetarg będzie ogłaszany w drugiej połowie roku i jest to inna rzeczywistość. 

Poinfonnował, że jeżeli przetarg będzie niższy niż zakładana kwota, to współfinansowanie 

będzie niższe. Natomiast jeżeli będzie wyższe, to dodatkową część prawdopodobnie pokryje 

właściciel drogi - Powiat. 
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Następnie zwrócił się z prośbą do Państwa radnych, żeby zaakceptowali współfinansowanie 

przebudowy powyższego odcinka drogi powiatowej, ponieważ jest to wizytówka, która sprawia 

pierwsze wrażenie, a jest to bardzo ważne. 

Dalej poinformował, że dzisiaj (12.09.2016 r.) na posiedzeniu Zarządu Powiatu zapadła decyzja 

o złożeniu wniosku o dofinansowanie przebudoWy odcinka drogi powiatowej Żebry Falbogi -

Słończewo o długości ponad 51an. Szacowane koszty inwestycji 5.500.000 zł. Termin złożenia 

wniosku - 13.09.2016 r. Chciałby, żeby było pomyślne rozstrzygniecie wniosku. Według 

niego jest to jeden z naj gorszych odcinków dróg. Zapewnił, że będzie robił wszystko, żeby 

wymienione odcinki dróg powiatowych , z których jeden w tym roku, drugi w 2017 r. 

powstały. 

Jednocześnie powiedział, że będąc zobowiązanym po wizycie na poprzedniej sesji, sprawy do 

zrealizowania w najbliższym czasie będą zrealizowane, ponieważ o nich pamięta. 

Radny Piotr Kownacki odnośnie realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej Żebry -

Falbogi - Słończewo proponował, żeby przebudowę drogi zacząć od miejscowości Słończewo 

w kierunku cmentarza w miejscowości Szyszki i za cmentarz ze względu na to, że przy 

cmentarzu wypadałoby zrobić porządek, gdyż z jednej strony jest chodnik, pośrodku jest 

asfalt, a pobocza to wyboje. Wskazane jest też obniżenie chodników. 

Przewodniczący L. Pytel - podziękował Panu dyrektorowi ZDP w Pułtusku za przybycie na 

dzisiejszą sesję i uważał, że Pan dyrektor będzie częstszym naszym gościem, iż odcinków dróg 

powiatowych do remontów jest więcej. Wracając do I etapu przebudowy odcinka drogi 

powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 618 w stronę Urzędu Gminy i do Kościoła powiedział, 

że droga ciągnie się dalej w stronę Publicznego Gimnazjum w Gzach. Dlatego uważał, że 

Powiat z terenu gminy Gzy szybko z robotami nie zejdzie, ponieważ Gmina będzie zabiegać 

w sposób rozważny ale dość intensywny o dalsze prace remontowe dróg powiatowych na 

swoim terenie. Podkreślił, że drogi powiatowe na terenie gminy należą do najbardziej 

zaniedbanych w Powiecie. W związku z tym uznał, że należy mieć wspólne przedsięwzięcie, 

aby mieć na uwadze remonty dróg na terenie gminy w dalszych latach. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku W. Kaczmarczyk powiedział, że -

bardzo chętnie chce do Gzów przyjeżdżać, ale nie w celu mówienia o tym co jest do zrobienia 

tylko w celu zobaczenia jak jest zrobione. Jego zdaniem, wtedy jest rozmowa o konkretach, 

a nie o tym, co byśmy chcieli, jak chcieli jak nic nie możemy bo na wszystko brakuje pieniędzy. 
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Jednak jeśli więcej osób jest zaangażowanych w tę samą sprawę i więcej osób zabiega o daną 

sprawę tym jest lepiej. Dlatego do Gzów chętnie przyjeżdża, lecz chciałby przyjechać wtedy 

kiedy jest coś konkretnego, tak jak w Grochach - Imbrzykach, gdzie z Panią sohys spotykali 

się kilka razy i ustalili najważniejsze etapy. Ale jeżeli wszyscy mówią o tym samym to do 

konkretnego kosztorysu, projektu można dołożyć pewne rzeczy tzn. oprócz tego, że były 

4 przepusty, można zrobić jeszcze 3 przepusty - zjazdy. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - powiedziała, że informacja z wykonania budżetu gminy za 


pierwsze półrocze 2016 roku była przedstawiana na posiedzeniach stałych Komisji Rady 


Gminy, w tym na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1.09.2016 r., która wydała 


pozytywną opinię. 


Uchwała budżetowa na 2016 r. została zatwierdzona w dniu 29.12.2015 r. 


Dochody w łącznej kwocie - 10.844.566 zł 


Wydatki w łącznej kwocie - 10.548.516 zł 


Po zmianach dokonanych w I półroczu na dzień 30.06.2016 r. 


- dochody w łącznej kwocie wynosiły 13.130.929,47 zł i zostały wykonane w 54,41% 


- wydatki w łącznej kwocie wynosiły 12.930.540,63 zł i zostały wykonane w 48,72% 


tj. w kwocie 6.299.996,30 zł. 

Dochody 

W dziale Rolnictwo i lowiectwo wykonanie - 99,80%. 

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. 

na zwrot podatku akcyzowego producentom i wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów 

łowieckich 433.226,47 zł 

W dziale Transport i lączność na plan 60.000 zł wykonanie - 0,00%. 

W I półroczu nie uzyskano żadnej dotacji, ponieważ realizacja zadania "Przebudowa drogi 

gminnej we wsi Nowe Przewodowo" jest w II półroczu 2016 r. Przyznano kwotę 50.000 zł. 

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 26,66% . 

Niskie dochody spowodowane są brakiem sprzedaży mienia w I półroczu. W I półroczu 

przygotowywano dokumenty przetargowe, aby w II półroczu ogłosić przetarg. 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 

3.523.946 zł, wykonanie - 49,59. 
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Realizacja podatków i opłat za I półrocze przebiegała zgodnie z planem. 

W dziale Różne rozliczenia (subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza) wykonanie -

56,51 %. 

W dziale Oświata i wychowanie na plan 160.638 zł wykonanie - 59,43%. 

Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół, 

uzyskała dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej, otrzymała odsetki od środków na 

rachunku bankowym i dotację na oddziały przedszkolne. 

W działe Pomoc społeczna wykonanie - 51,69%. 

Dochody obejmują zadania rządowe zlecone ustawami i dotacje na dofinansowanie zadań 

wlasnych. 

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 27.306 zł wykonanie - 100%. 

Jest to dotacja celowa dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym. 

W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 49,87%. 

Dochody obejmują wpłaty za odpady komunałne - 163.455,39 zł. W dziale tym planowana jest 

dotacja w kwocie 12.406 zł na dofmansowanie zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie 

azbestu na terenie gminy Gzy w 2016 r. " 

Wydatki 

Wydatki wykonano w 48,72%. Pani Wójt zwróciła uwagę na niskie wykonanie wydatków 

majątkowych. Wyjaśniła, że w I półroczu trwaly prace przygotowawcze, ogłoszenia przetargów 

na inwestycje. Chodzi tu o zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo 

500mb" , które jest w trakcie realizacji , "Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we 

wsiach: Łady , Ostaszewo Wielkie, Grochy-Imbrzyki, Stare Grochy, Ostaszewo Włuski, Wójt y 

-Trojany, Slończewo" ze środków funduszu sołeckiego, które zostało zrealizowane 

i "Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo ". 

W dziale Gospodarka mieszkaniowa na plan 28.210 zł, wykonanie - 35,36%. 

W dziale Administracja publiczna na plan 1.809.622,74 zł , wykonanie - 954.579,19 zł 

52,75%. 

ochrona przeciwpożarowa na plan 92.059 złW dziale Bezpieczeństwo publiczne 

wykonanie 47.197,27 zł - 51,59%. 

Są to wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. 

W dziale Obsługa długu publicznego na plan 125.000 zł wykonanie - 41.655,43 zł 33,32%. 
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W dziale Oświata i wychowanie na plan 5.099.148,42 zł wykonanie- 2.5 18.1 95,48 tj. 49,66% 

z tego: 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie - 51,75 % 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie - 50,00% 

w Publicznym Gimnazjum w Gzach - 48,50% 

W dziale Ochrona zdrowia na plan 39.900 zł wykonanie - 15.543,56 zł tj. 38,95%. 

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii gminy Gzy na rok 2016. 

W dziale Pomoc spoleczna wykonanie - 1.863.961,86 zł tj. 49,48%. 

Świadczenia wychowawcze Program Rządowy "Rodzina 500plus " (476 rodzin) - 676.307,90 

zł 

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza na plan 35.306 zł wykonanie - 89,83%. 

Wydatki obejmują wypłatę dla 59 uczniów z 30 rodzin stypendium socjalnego za okres 

I-V1.2016 r. 

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 47,47%. 

Była tu realizacja funduszu sołeckiego, z oświetleniem dróg, konserwacją urządzeń - 93.828,70 

zł, odbieraniem i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 

terenie gminy - 156.744 zł. 

Zadanie pn. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Gzy w 2016 r." 
" 

realizowane w II półroczu. 

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie - 41 ,22%. 

Wydatki związane są z dotacjami dla biblioteki i wydatkami związanymi z utrzymaniem 

świetlicy. 

W dziale Kultura fizyczna i sport na plan 10.000 zł wykonanie - 2.264,30 zł tj. 22,64%. 

Główne wydatki będą w II półroczu, młodzież szkolna będzie wyjeżdżała na basen w Pułtusku. 

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego , że prace przygotowawcze do 

realizacji zadań inwestycyjnych były w I półroczu, żeby realizować II półroczu. 

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 r. z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 

2.798.020 zł, co stanowi 21,31 % planowanych dochodów. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku-stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 
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Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak odczytał Uchwałę Składu Orzekającego -

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr C1.216.20 16 z dnia O I września 2016 r. 

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. 

Uchwała nr Ci.216.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia Ol września 2016 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie na salę obrad przybyl radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorqcych udzial w posiedzeniu - 15. 

Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisj i o przedstawienie opinii do -

informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - poinformowal, że 

Komisja wysłuchała informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 20 I 6 r. 

nie wnosząc żadnych uwag. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy z dnia 02.09.2016 r. - stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska powiedziala, że Komisja również wysłuchała informację o przebiegu-

wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. nie wnosząc żadnych uwag. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 01.09.2016 r. -

stanowi załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie informację z wykonania budżetu Gminy 

Gzy za pierwsze półrocze 2016 roku. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" jednogłośnie przyjęła wykonanie 

budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 20 I 6 roku. 

Ad. pkt 6. 

Skarbnik E. Głowacka przypomniała, że ostatnia zmiana w sprawie zmiany Wieloletniej -

Prognozy Finansowej była podjęta uchwałą Rady w dniu 28 lipca 2016 r. łącznie z uchwałą 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

http:C1.216.20
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W związku z tym, że został przedłożony projekt uchwały budżetowej, który zmienia wynik 


finansowy budżetu jak również plan wydatków majątkowych, zachodzi konieczność podjęcia 


uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. W stosunku do 


ostatniej zmiany WPF ogółem plan dochodów zwiększył się o kwotę 98.912,98 zł z tego 


dochody bieżące w kwocie 78.042,69 zł, dochody majątkowe o kwotę 20.870,29 zł. 


Plan wydatków po uwzględnieniu projektu uchwały budżetowej i Zarządzenia Wójta Gminy 


z dnia 24 sierpnia 2016 r. w którym nastąpiły zmiany w planie dotacji na ten cel , plan 


wydatków zwiększył się o kwotę 113.656 zł z tego wydatki bieżące o kwotę 35.156 zł , wydatki 


majątkowe o kwotę 78.500 zł. Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 14.743 zł i został pokryty 


wolnymi środkami z lat ubiegłych. W WPF ogółem przychody wynoszą 133.817,18 zł. 


Rozchody pozostają bez zmian - spłata kredytu w kwocie 296.050 zł. 


Dalej wskazała zmiany, które szczególnie zmieniły WPF projektem uchwały w sprawie zmian 


uchwały budżetowej na 2016 r. 


W projekcie uchwały uległy znacznie zwiększeniu dochody. Wiąże się to z otrzymaną dotacją 


w kwocie 99.229,98 zł, która jest przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych 


w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.; 


W związku z korektą sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2014 r. 


zmniejszeniu uległa część wyrównawcza subwencji o kwotę 8.414 zł; 


Zmniejszyły się dochody na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo". 

"

W uchwale budżetowej przyjęto kwotę 60.000 zł, a uzyskano i podpisano umowę 


z Województwem Mazowieckim na kwotę 50.000 zł. 


W związku z tym dochody uległy zwiększeniu w rezultacie o kwotę 94.479,98 zł. 


Jeśli chodzi o wydatki, zwiększeniu uległy wydatki majątkowe jak również i wydatki bieżące. 


Zwiększenie wydatków majątkowych wiąże się z planowanymi środkami na plan dotacji dla 


Powiatu Puhuskiego jako pomoc na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Kozłówka

"

Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Gzy -Żebry 

Włosty w miejscowości Gzy" w kwocie 200.000 zł. 

Poza tym w wydatkach majątkowych ze względu na przebudowę w/w drogi, która przebiega 

przez centrum wsi Gzy jest zaplanowane zadanie pn." Utwardzenie placu kostką przed 

budynkiem Urzędu Gminy Gzy" gdzie plan wydatków zwiększa się o kwotę 30.000 zł., 

Wykonanie elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół budynku" - plan
"
wydatków 41.000 zł, Zakup kserokopiarki do Referatu Planowania Budżetu i Finansów" 

"
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plan wydatków 6.500 zł oraz wydatki bieżące związane z zakupem usług pocztowych, 

monitoring- 5.000 zł. 

W dziale Oświata i wychowanie gmina otrzymała z rezerwy subwencji oświatowej środki 

w kwocie 13.664 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela 

wspomagającego. 

W dziale 852 zwiększa się wydatki bieżące na świadczenia społeczne. 

W dziale 900 kwotę 20.000 zł przeznacza się na zakup energii oświetlenia ulicznego. 

Główne zmiany, które również zostały uwzględnione w WPF tj. zmiana planu wydatków 

i zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Gzy " o kwotę 125.000 zł z uwagi na to, że w 2016 r. roboty budowlane nie będą 

wykonywane. Do tej pory nie ogłoszono terminu naboru wniosków o dofinansowanie. 

W związku z tym prawdopodobnie prace będą odbywały się w roku następnym. 

Wymienione zmiany spowodowały jak wcześniej powiedziała zmianę WPF i zazębiają się 

z projektem w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016. 

Pozostałe kategorie wynikające ze zmiany WPF nie ulegają zmianom. Wskaźnik obliczany 

z art. 243 jest zgodny z ustawą o finansach publicznych. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że przy objaśnieniu projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Gzy Pani Skarbnik omówiła znaczną większość zmian 

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

Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - także przedstawiła pozytywną opinie do projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Pytań nie było. 

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

Finansowej Gminy Gzy poddał pod głosowanie. 
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" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIX/88/20 16 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy- która stanowi załącznik m 7 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodniczący L. Pytel przypomniał, że przy omawianiu projektu w sprawie zmiany -

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy Pani Skarbnik omówiła również projekt 

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. Po czym poprosił 

poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinformował o pozytywnej 

opinii Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 

2016. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Pytań nie było. 

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

Gminy Gzy na rok 2016 i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O glosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIX/89/20 16 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 - która stanowi załącznik m 8 

do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że w punkcie 4 porządku posiedzenia Pan dyrektor 

ZDP w Pułtusku przedstawił przewidywane koszty zadania pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi 

powiatowej Gzy - Żebry Włosty w miejscowości Gzy ". 

Następnie poprosił Przewodniczących Komisji do przedstawienia opinii do projektu uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy fmansowej. I 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu w/w uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały. 
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Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIX/90/2016 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej - która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że Strategia Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016-2025 była 

omawiana szczegółowo przez osobę, która ją sporządzała na sesji w dniu 28.07.2016 r. Autor 

omówił zawarte w niej zadania i założenia. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016-

2025. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska- również przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Gminy Gzy na lata 2016-2025 i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIXl9112016 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016-2025 - która stanowi załącznik 

nr 10 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Przewodniczący L. Pytel - zarządził uczczenie minutą ciszy odejście Pana Stefana 

Zadrożnego - sołtysa sołectwa Przewodowo-Majorat i byłego radnego Rady Gminy Gzy. 

Następnie powiedział, że z uwagi na śmierć sołtysa w/w sołectwa należy zarządzić wybory 

uzupełniające sołtysa, który będzie pełnił ważną rolę w jednostce samorządu terytorialnego 

niższego szczebla. 

Wójt B. Polańska - dodała, że chcemy zrobić to jak najszybciej, ponieważ zbliża się III rata 

podatku, żeby nowy sołtys miał możliwość jego zebrania. 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających sołtysa w sołectwie Przewodowo-Majorat i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIX/92/2016 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Przewodowo-Majorat -

która stanowi załącznik nr II do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt. 11. 

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

Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących gminy podziękowała mieszkańcom wsi Kozłówka -

za wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców tej wsi, który w konkursie na 

najładniejszy wieniec w dożynkach powiatowo-gminnych w Pokrzywnicy (11.09.2016 r.) na 

14 wieńców zajął 5 miejsce, co oznacza to, że jesteśmy w strukturach powiatowych. 

Następnie poinformowała że: 

- trwa żwirowanie dróg na terenie gminy, firma, która wygrała przetarg kontaktuje się 

z sohysami; 

- w trakcie realizacji jest zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo 500mb "; 

- trwa realizacja funduszu sołeckiego; 

- z dniem 30 września 2016 r. upływa termin składania przez sołtysów wniosków dotyczących 

przedsięwzięć do uwzględnienia w projekcie budżetu gminy na 2017 rok. 

- jest coraz więcej spraw spornych związanych z drogami. 

- jutro (13.09.2016 r.) o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gzach odbędzie się spotkanie 

przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi " na temat 

źródeł dofinansowania. 

Następnie zwróciła się z prośbą do Państwa sohysów, żeby przy okazji raty podatku rozdali 

indywidualnie mieszkańcom zawiadomienia dotyczące zalegania w opłatach (z podaniem 

kwoty) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Poinformowała, że sołectwom 

dla których dzisiaj nie ma takich zawiadomień, zostaną dostarczone do 15.09.2016 r. 

Ad. pkt 13. 

Radna Jadwiga Koc - podziękowała sołtysom, którzy złożyli ofiarę na Mszę św. za śp. Pana 

S. Zadrożnego, który był człowiekiem uczynnym i dla Kościoła i dla ludzi. 
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Przewodniczący L. Pytel podziękował radnej Pani J. Koc za intensywną i życzliwą pracę -

na rzecz społeczności gminy. Podkreślił, że mimo trudności Pani J. Koc zawsze daje sobie radę 

i jest inicjatorem spraw społecznych. Jednocześnie dodał, że takim społecznikiem był również 

śp. Pan S. Zadrożny. 

Radny P. Kownacló - zwracając się do Pani Wójt podziękował za organizację, przewodnictwo, 

mobilizację i współpracę przed i w czasie trwania dożynek gminnych. Uznał, że wspólne 

świętowanie to nie tylko piękne podziękowanie Panu Bogu za plony, ale również ukłon 

w stronę rolników - poszanowanie rolników za ich trud i ciężką pracę. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska odnośnie spraw śmieciowych stwierdziła, że-

III raty podatku wszyscy na pewno nie zapłacą i nie uda się rozdać wszystkie zawiadomienia. 

Nadmieniła, że poprzednia rata opłaty za śmieci za III kwartał była 15.07.2016 r., gdzie część 

było po starej cenie , a część po nowej. Ale wtedy na sali padło hasło, że mieszkańcy dokąd 

nie dostaną nowych deklaracji zapłacą po starych stawkach. W związku z tym zapytała 

dlaczego teraz trzeba płacić do tyłu. Dodała, że otworzyła swoją kopertę - termin nadania 

2.09.2016 r., a musi zapłacić 13,50 zł - zaległość. Oznajmiła, że nie rozumie, co to za zaległość. 

Dodała, że Pani Wójt powiedziała wtedy, że mieszkańcy będą płacić wtedy, kiedy będą nowe 

decyzje, nowe naliczenia. Osobiście uznała, że nowe naliczenia powinny być w sierpniu. Poza 

tym stwierdziła, że na otrzymanych listach nie figurują wszyscy mieszkańcy sołectwa, co jest 

dla niej niezrozumiałe. Poza tym jako sohys wsi musi wysłuchać pretensji mieszkańców, przy 

czym na pewno część pism będzie musiała roznieść, a równie zawiadomienie mógłby wrzucić 

do skrzynki listonosz. 

Kolejna sprawa j aką poruszyła to wycięcie krzaków z rowów, ponieważ się rozrastają i zajmują 

1/3 drogi. Nadmieniła, że idzie jesień, wkrótce będzie zima i będzie problem z odśnieżaniem. 

Następnie w imieniu mieszkańców sołectwa zwróciła się z prośbą o ustawienie znaku 

ograniczenia prędkości, ponieważ odkąd mieszkańcy mają kawałek asfaltu kierowcy jeżdżą za 

szybko. 

Sołtys wsi Skaszewo Włościański Robert Strefner zapytał, czy mieszkańcy, którzy -

z początkiem 2016 r. zapłacili za odpady za cały rok będą musieli dopłacić różnicę? 

W odpowiedzi na to pytanie na sali obrad padły głosy, że tak. 

Wójt B. Połańska wyjaśniła, że jeżeli podejmuje się drugą uchwałę w sprawie wysokości -

stawek nie trzeba składać nowej deklaracji. 
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Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty została podjęta w końcu czerwca 2016 r. W miesiącu 

lipcu została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w tym 

samym miesiącu weszła w życie. W związku z tym wystąpiono do każdego indywidualnie 

z pismem jaką kwotę ma na koncie i ile musi dopłacić. 

Aby ograniczyć koszt przesyłek pocztowych zwróciła się z prośbą do Państwa sołtysów, żeby 

tam gdzie będzie możliwość dostarczenia zawiadomień mieszkańcom dostarczyli je za 

pokwitowaniem na specjalnie sporządzonej liście, przy okazji zbierania III raty podatku. 

Odnośnie wycinania krzaków przy drogach poinformowała, że Gmina kontaktowała Się 

z wykonawcą, który przybył na miejsce. Uznała, że temat ten trzeba rozważyć, iż na wielu 

drogach na terenie gminy jest duże zakrzaczenie i rzeczywiście w zimie będzie problem. 

Przewodniczący L. Pytel - podziękował Pani Wójt, pracownikom urzędu gminy, strażakom 

i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji dożynek gminnych 2016. Przyznał, że 

choć sam nie mógł w nich uczestniczyć ze względów rodzinnych, organizacja dożynek bardzo 

się udała, pogoda sprzyjała i ludzie byli bardzo zadowoleni. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że decyzja o organizacji dożynek należy do jednej osoby -

Wójta. Ale, żeby dożynki się udały i żeby wszystko wyszło jak powinno, to w organizację 

dożynek zaangażowało się bardzo dużo ludzi - pracownicy urzędu gminy, strażacy i policja, 

dzięki której od godziny 12.00 do godziny 24.00 na terenie gminy nie było żadnych zdarzeń. 

W związku z tym podziękowała wszystkim w/w, radnym, sołtysom i zachęciła do udziału 

w dożynkach, jeżeli będą organizowane w następnych latach. 

Ad. pkt 14. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.30 zamknął 

XIX Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

!:�owska 

Przewodniczył: 

PRZEWODNICZĄCY 
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