
PROTOKÓŁ NrXXl/2016 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 28 grudnia 2016 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel- o godz. 13.35 otworzył XX ISesję Rady Gminy Gzy. 

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

załącznik nr I do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy13 radnych, 

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

l. Biegała Krzysztof 

2. Mordwiński Mariusz 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedzial, że porządek obrad Sesji 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 propozycj i do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził glosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami "za " , przy 

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

obrad w brzmieniu jak niżej: 

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Gzy na 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

al przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy; 
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bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 

cI odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy; 

dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 

el głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy; 

fI głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy. 

8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok: 

al przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania 

deficytu; 

cI odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy; 

dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej; 

el dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 

fI głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy; 

gI głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 

II. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 

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

Ad. pkt 3. 

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

Nr XXl2016 odbytej w dniu 30 listopada 2016 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 

z mm zapoznać. wagoo treścI protOkOłu me zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

W punkcie tym Pani Wójt Gminy Barbara Polańska wręczyła laureatom VIII edycji konkursu 

"Przyjazny Konsumentowi " zorganizowanego przez Zarząd Powiatu w Puhusku, Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów i Puhuską Gazetę Powiatową mieszkającym i prowadzącym 

dzialalność gospodarczą na terenie gminy Gzy listy gratulacyjne i kwiaty 

Najwyższą punktację w tym konkursie w kategorii "Najlepszy Podmiot Działający w Handlu 

na Terenach Wiejskich Powiatu Puhuskiego " uzyskała Firma Handlowa "ADRIAN " -

właściciel Pan Jacek Miecznikowski. 

Najwyższą punktację w kategorii " Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenach 

Wiejskich Powiatu Puhuskiego " uzyskał Dom Weselny "przemysław " - właściciel Pani 

Jolanta Kowalska. 

Laureaci ci w kontaktach z konsumentami wykazali się największą rzetelnością, 

profesjonalizmem i życzliwością. 

List gratulacyjny i kwiaty z rąk Pani Wójt odebrał także Pan Janusz Pychewicz za uzyskanie 

tytułu wiceczempiona w kategorii loszek rasy Polskiej Białej Zwisłouchej podczas 

Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych na XVII Mazowieckich Dniach Rolnictwa 

w Poświętnem. 

Pani Wójt wszystkim laureatom wyraziła uznanie i szacunek za trud i wysiłek wkładany 

w codzienną pracę oraz życzyła dalszych sukcesów w życiu osobistym. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy zmiany 

załącznika do podjętej uchwały budżetowej odnośnie z zakresu realizacji zadań określonych 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wyniku 

przeprowadzonej analizy wykonania planu wydatków w tym zakresie Zarządzeniem 

Nr 41/2016 Wójta Gminy zmniejszono plan wydatków dotyczących składek ZUS, umowy

zlecenia i materiałów o kwotę 3.880 zł, a zwiększono o kwotę 3.880 zł na zakup usług. 

W związku z tym zachodzi konieczność zmiany załączników do uchwały. Kwota ogólna się 

nie zmienia, zmieniają się zadania pomiędzy paragrafami. 

Przypomniała, że dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

016 r. wymoSły45:"658 zł z tego '12.758 zl na przeciwdziałania alkoholizmowi i 2.900 zł na 

przeciwdziałania narkomanii. Na koniec poprosiła o zatwierdzenie projektu uchwały. 



- 4-

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2016. 

Opinia Komisji Rolnictwa Budżetu z dnia 20.12.2016 r. -stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego B. 

Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do proponowanego projektu 

uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - stanowi załącznik nr 4 do 

niniej szego protokołu. 

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

Gminy Gzy na rok 2016 i poddał pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za" przy 
" 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących podjęła Uchwałę Nr XXI/l 00/2016 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 - która stanowi załącznik nr 5 

do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Teresa 

Linka - powiedziała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi podstawę do praktycznej realizacji 

zadań i priorytetów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Program określa cele, zadania i zamierzenia 

w dziedzinie wychowania bez uzależnień, zapobiegania przemocy domowej, zapobiegania 

chorobie alkoholowej oraz leczenia uzależnionych i łagodzenia skutków nadużywania 

alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych. 

Cele gminnego programu to: 

I) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, problemów narkomanii 

oraz przemocy domowej na terenie gminy Gzy; 

--:2} promowanie postaw społecznycn waznyCh dla zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 
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3) wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy oraz stowarzyszeń prowadzących 


programy profilaktyczne; 


4) zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów uzależnień; 

5) zmniejszenie ilości alkoholu i innych środków odurzających spożywanych przez 


młodzież; 


6) zmniejszenie przypadków nowych uzależnień i wspóluzależnienia; 

7) zmniejszenie udziału osób nietrzeźwych wśród przyczyn naruszania prawa i rozmiarów 

porządku publicznego; 

8) rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem 

środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholizmu i narkomanii. 

Główne zadania Programu to: 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

- organizacja i prowadzenie profilaktycznej dzialalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie różnych zajęć pozalekcyjnych; 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 


- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 


w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Realizacja zadań będzie finansowana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

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

projektu uchwały 

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

Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy 

na 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do proponowanego-

---projektu uchwały. 
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Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Gzy na 2017 rok i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za " przy 

O głosów "przeciwnych " oraz O głosów "wstrzymujących " podjęła Uchwałę Nr XXIII 0112016 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2017 rok - która stanowi 

załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

al 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że ustawa o finansach publicznych nałożyła na j.s.t. 

coroczne uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej, która jest dokumentem planistycznym 

łącznie z uchwałą budżetową. WPF sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto 

zobowiązania z tytułu kredytów , pożyczek, emisji papierów wartościowych. Gmina Gzy 

posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do 2024 r. i planowane jest 

zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000 zł z okresem spłaty do 2025 r. w roku 2017. 

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie 

poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków uwzględniając zmiany w zakresie 

subwencjonowania gmin oraz naliczenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym 

od osób fizycznych obowiązujące od 2017 r. 

Jeśli chodzi o dochody dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe. 

Dochody bieżące obejmują dochody wynikające z ustaw podatkowych, dotacji i subwencji na 

wykonanie określonych zdań. Ponadto Gmina otrzymuje udziały podatków dochodowych od 

osób fizycznych, które określa Minister Finansów. Do WPF wielkości zadań rządowych 

zleconych zostały przyjęte zgodnie z informacjami Wojewody Mazowieckiego. Bazą 

wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów 

w latach poprzednich oraz wzrost w latach 2017-2020 od 2% do 3%, a od roku 2021 w kwotach 

stałych z uwagi na ryzyko błędu. W projekcie uchwały były planowane dochody ze sprzedaży 

działki we wsi Szyszki i działki we wsi Kozłowo, z wyszacowaną kwotą 100.000 zł. Dotacji 

i środków na inwestycje nie planowano, ponieważ są dopiero złożone wnioski na inwestycje 

I po akceptacji roku które zostaną wprowadzone do budżetu. 
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W projekcie budżetu przyjęto dochody w wysokości 13.948.423 zł i taka wielkość została 

zaplanowana w WPF, z tego dochody bieżące - 13.848.423 zł, dochody majątkowe 100.000 zł. 

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych , z uwzględnieniem 

analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej 

z przepisów prawa. 

Na 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 14.248.423 zł z tego wydatki bieżące -

13.144.601,36 zł, wydatki majątkowe - 1.1 03.821 ,64 zł. 

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowamI 


i harmonogramem spłat rat kredytów oraz planowane odsetki od kredytu zaciągniętego 


w2017r. 


Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację inwestycji rocznych. 


Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami 


z kredytu w tej kwocie. 


Przychody zaplanowano w kwocie 700.000 zł (kredyt) z tego na pokrycie deficytu 300.000 zł 


i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000 zł. Dodała, że na pewno zostaną 


niewykorzystane środki z roku 2016 r. głównie w ramach oszczędności bieżących i bardzo 


dobrze wykonanych dochodów budżetowych, które pozwolą (może nie w 100%) pokryć spłatę 


wcześniej zaciągniętych kredytów. Wówczas można będzie zejść z obniżenia kredytu lub 


kredyt przeznaczyć na inwestycję. 


Rozchody budżetu - na spłatę długu w 2017 r. w kwocie 400.000 zł zaplanowano kredyt 


w kwocie 400.000 zł. 


Prognoza długu - stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.950.000 zł z tytułu 


zaciągniętych kredytów i planowanego kredytu w roku 2017 zgodnie z harmonogramem spłat 


do 2025 r. włącznie. 


Wskaźnik spłat zobowiązań w okresie spłaty długu tj. 2017 -2025 zostały zachowane 


w związku z czym budżet jest stabilny. 


Jeśli chodzi o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe to na rok 2017 i lata następne 


planowane są zadania bieżące, które dotyczą: 


- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 


terenie gminy; 

- sukcesywnej dostawy oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy; 



ci 
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- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 

położonych na terenie gminy w roku szkolnym 2016/2017. 

bl 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak - odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej. 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr C1.371.2016 z dnia 

09 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek proponowanych przez Wójta Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

-B. Kwiatkowska również poinformowała o pozytywnej opinii Komisji do wlw projektu 

uchwały z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek proponowanych przez Wójta Gminy. 

dl 

Wójt B. Polańska - przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

I. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 72.000,00 zł z planowanej sprzedaży 

działki zabudowanej Nr 124/5 położonej we wsi Szyszki. 

Plan dochodów po zmianach wynosi 13.876.423 zł z tego: dochody bieżące - 13.848.423 zł, 

dochody majątkowe 28.000,00 zł. 

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 72.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym 

pn. " Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Szyszki Włościańskie ". Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 108.000,00 zł. 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł i zwiększa się wydatki bieżące 

o kwotę 15.000,00 zł , realizacja zadań przez urząd gminy. 

Po zmianach plan wydatków wynosi 14.176.423,00 zł z tego: wydatki bieżące--

13.144.601,36 zł, wydatki majątkowe 1.031.821,64 zł.-

Wymk finansowy nieUlega zrriianie:-W skaźn"jki wynikające z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych zostały zachowane. 
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Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - stanowią załącznik 

nr 8 do niniej szego protokołu. 

el 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie autopoprawki Wójta Gminy: 

I. 	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 72.000,00 zł z planowanej sprzedaży 

działki zabudowanej Nr 124/5 położonej we wsi Szyszki. 

Plan dochodów po zmianach wynosi 13.876.423 zl z tego: dochody bieżące - 13.848.423 zł, 

dochody majątkowe 28.000,00 zł. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O glosów "wstrzymujących" przyjęla autopoprawkę. 

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 72.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym 

pn. " Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Szyszki Włościańskie ". Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 108.000,00 zł. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł i zwiększa się wydatki bieżące 

o kwotę 15.000,00 zł , realizacja zadań przez urząd gminy. 

Po zmianach plan wydatków wynosi 14.176.423,00 zl z tego: wydatki bieżące--

13.144.601,36 zł, wydatki majątkowe - 1.031.821,64 zł. 

Wynik finansowy nie ulega zmianie. Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych zostały zachowane. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami "za", przy -

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

fi 

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

Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXVI02/2016 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 8. 

al 

Wójt B. Polańska - przedstawiła projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

Wystąpienie Wójta Gminy Gzy - stanowi załącznik m 10 do niniejszego protokołu. 

bl 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz 

o możliwości sfinansowania deficytu. 

Uchwała Nr Ci.372.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu -

stanowi załącmik m II do niniejszego protokołu. 

cI 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 

z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek proponowanych przez Wójta Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poinformowała o pozytywnej opinii Komisji do projektu uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek 

proponowanych przez Wójta Gminy. 

dl 

Wójt B. Polańska - przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy 

na rok 2017: 

I. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 

o kwotę 72.000,00 zł z planowanej sprzedaży działki zabudowanej Nr 124/5 położonej we 

wsi Szyszki. 

Plan dochodów po zmianach wynosi 13.876.423,00 zł z tego: dochody bieżące-

13.848.423,00 zł, dochody majątkowe - 28.000,00 zł. 

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 72.000,00 zł w dziale 921 rozdział 

92109 paragraf 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie". 

Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi I 08.000,00 zł. 
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3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 2580 /dotacje 

podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych! 

o kwotę 10.000,00 zł i zwiększa się na wydatki w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 421 0-

5.000,00 zł i paragraf 4300 - 5.000,00 zł, zadania realizowane będą przez urząd gminy. 

4. Zmniejsza się plan wydatków 	 w dziale 926 rozdział 92605 paragraf 2580 o kwot 5.000,00 

zł i zwiększa się na wydatki w dziale 926 rozdział 92605 paragraf 421 0- 3.000,00 zł 

i paragraf 4300 - 2.000,00 zł, zadania realizowane będą przez urząd gminy. 

Po zmianach plan wydatków wynosi 14.176.423,00 zł z tego: wydatki bieżące -

13.144.601,36 zł, wydatki majątkowe - 1.031.821,64 zł. 

5. W projekcie uchwały budżetowej w paragrafie 8 skreśla się ust 2. 

6. W paragrafie 9 ust. I załącznik Nr 9 otrzymuje nr 8 i w paragrafie 10 załącznik Nr 10 

otrzymuje Nr 9. 

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 - stanowią załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu. 

e/ 

Skarbnik E. Głowacka - uzupełniła, że projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 

został sporządzony na podstawie budżetu państwa, który jest zatwierdzony. W związku z tym 

myśli, że niedługo Gmina otrzyma wszystkie dane. Chodzi tu głównie o zmiany dotyczące 

ustawy oświatowej jakie czekają gminę w 2017. Poinformowała, że obecnie jest już podpisane 

rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie algorytmu, naliczania subwencji, które zmienia 

bardzo dużo, z korzyścią dla gmin, chociaż nie wie jak przełoży się to na Gminę Gzy, ponieważ 

jest jeszcze wiele niewiadomych. Poinformowała, że w tej chwili Gmina jest na etapie 

uzgodnienia danych przekazanych do Ministerstwa Edukacji w sprawozdawczości tzw. SIO, 

a do dnia 16.01.2016 r. Gmina ma przekazać, czy dane te są zgodne z przekazanymi 

sprawozdaniami SIO sporządzonymi przez szkoły i Gminę. W związku z tym uważa, że na 

przełomie luty/marzec 2017 Gmina otrzyma naliczoną subwencję według naliczonego 

algorytmu. Według niej powinna ona być większa, ponieważ wzrosły wskaźniki dla klasy I-

III i jest również dotacja dla dzieci sześcioletnich, które pozostały w przedszkolu. 

Nadmieniła, że dzieci te zostały objęte subwencją mniejszą jak dla ucznia, ale większą jak 

dotacja, co będzie korzystne. 
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Poza tym został utrzymany algorytm w szkołach poniżej 70 uczniów. Dodała, że z tego co 

wie, to w budżecie państwa została zabezpieczona pokaźna kwota na zadania, które będą 

realizowane w oświacie od dnia 1.09.2017 r. 

Są to pieniądze zabezpieczone w budżetach i Wieloletniej Prognozie Finansowej na kilka lat, 

które gminy mają otrzymywać na doposażenie sprzętu. Podkreśliła, że na pewno w ciągu roku 

trzeba będzie poczynić pewne zmiany w kwestii zakupu i zmian organizacyjnych w związku 

z ustawą o systemie oświaty. 

Jeśli chodzi o wynagrodzenia i strukturę organizacyjną oświaty na terenie gminy do projektu 

budżetu przyjęto stan obecny. Dlatego uważa, że środki finansowe na wynagrodzenia powinny 

być wystarczające. 

Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne to subwencja będzie naliczana według dotychczasowych 

przepisów. Jest tylko nieco większy standard A. 

Podkreśliła, że w trakcie roku do uchwały na pewno będzie podejmowanych wiele zmian. 

A w związku z tym Radę czeka dużo pracy, zaangażowania i zrozumienia z wszystkich stron. 

Przedstawiciel Izb Rolniczych Cezary Wojciechowski - powiedział, że usłyszał, że na spłatę 

kredytu przeznacza się 400.000,00 zł, które Gmina ma zamiar pokryć następnym kredytem 

w wysokości 400.000,00 zł. Również budżet został sporządzony z deficytem 300.000,00 zł, 

który również Gmina ma zamiar pokryć z kredytu. W zeszłym roku słyszał, że tak ładnie 

wyglądają spłaty zadłużeń gminy. A obecnie wychodzi na to, że w 2017 r. zadłużenie znacznie 

się zwiększy, a o inwestycjach jak zwykle nie słychać. 

Skarbnik E. Głowacka powiedziała, że na zamiary inwestycyjne jakie są planowane na rok -

2017 i lata następne Gmina musi pobierać kredyt, ponieważ sama nie może udźwignąć 

wszystkich zadań. Uznała, że na kredyt na pewno pieniędzy wystarczy z wolnych środków, 

które zostaną z 2016 r., a jeśli zabraknie to niewiele. Podkreśliła, że od roku 2013 budżet był 

nadwyżkowy i z nadwyżki był spłacany kredyt. Jednak w zasięgu ręki są środki unijne i został 

złożony wniosek i zabezpieczony wkład własny gminy na zadanie inwestycyjne. Według niej 

nie możliwe jest , żeby na dzień dzisiejszy gmina realizowała inwestycje bez udziału środków 

zewnętrznych. Jeśli chodzi o deficyt w kwocie 300.000,00 zł to nie jest to szaleństwem dla 

gminy, bo wskaźniki są utrzymane. Jednak z własnych dochodów gmina nie jest w stanie 

zrealizować zadań. Podkreśliła, że wydatki, które są obligatoryjne muszą być wykonywane. 

A ważne jest to, żeby były zachowane wskaźniki i była płynność finansowa Gminy, a tej nic 

nie zagraża. 
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Wójt B. Polańska - dodała, że na zadania inwestycyjne w 2017 r. jako wkład własny 

przeznacza się 1.031.821,64 zł . Ażeby Gmina otrzymała przyznane pieniądze, najpierw 

musi zapłacić za całość, a później wnioskować o refundację. Dlatego w opracowanym 

projekcie budżetu jest wiele niewiadomych. Przypomniała, że tak jak wcześniej powiedziała 

Pani Skarbnik w projekcie budżetu struktura organizacyjna szkół została ujęta na obecnym 

poziomie. Poza tym pieniądze w kwocie 108.000,00 zł z nadwyżki budżetowej zostały 

przeznaczone na zadanie pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy 
" 

wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie . Należy się też zastanowić co dalej 

z Ośrodkiem Zdrowia w Przewodowi e, ale pieniądze na zadanie pn. "Modernizacja budynku 

w miejscowości Przewodowo Parcele (ośrodek zdrowia) zostały zarezerwowane. Jest też 

realizacja funduszu sołeckiego. Nie wiadomo więc jak kredyt w wysokości 700.000, zł będzie 

się przedstawiał po nowym roku. Podkreśliła , że budżet zawsze jest realny, a nie wirtualny. 

Ajeśli ewentualnie Gmina weźmie kredyt to wspólnie z Radą właściwie go zagospodaruje. 

Przewodniczący L. Pytel - uznal, że z własnych środków budżetu żadna gmina w powiecie 

puhuskim ani w okolicy nie jest w stanie realizować jakiegokolwiek przedsięwzięcia bez 

udziału mniejszego, czy większego kredytu. Kredyt, który przewidywany jest w projekcie 

uchwały budżetowej nie jest grożącym zapaści gminy i jest w stanie zapewnić płynność 

finansową gminy. Uważał, że może uda się pozyskać środki z zewnątrz i pewne działania 

inwestycyjne zostaną rozpoczęte. 

fI 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie autopoprawki Wójta Gminy: 

I. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 

o kwotę 72.000,00 zł z planowanej sprzedaży działki zabudowanej Nr 124/5 położonej we 

wsi Szyszki. 

Plan dochodów po zmianach wynosi 13.876.423,00 zł z tego: dochody bieżące-

13.848.423,00 zł, dochody majątkowe - 28.000,00 zł. 
" 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za , przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła autopoprawkę. 

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 72.000,00 zł w dziale 921 rozdział 

92109 paragraf 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 
" 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie . 
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Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 108.000,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 2580/dotacje 

podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych! 

o kwotę 10.000,00 zł i zwiększa się na wydatki w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 421 0-

5.000,00 zł i paragraf 4300 - 5.000,00 zł, zadania realizowane będą przez urząd gminy. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 926 rozdział 92605 paragraf 2580 o kwot 5.000,00 

zł i zwiększa się na wydatki w dziale 926 rozdzia192605 paragraf 4210 - 3.000,00 zł 

i paragraf 4300 - 2.000,00 zł, zadania realizowane będą przez urząd gminy. 

Po zmianach plan wydatków wynosi 14.176.423,00 zł z tego: wydatki bieżące-

13.144.601,36 zł, wydatki majątkowe - 1.031.821,64 zł. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

5. W projekcie uchwały budżetowej w paragrafie 8 skreśla się ust 2. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że w związku z tym, że był załącznik nr 8 - Dotacje 

celowe podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik 

ten już nie istnieje, ponieważ Komisje Rady Gminy negatywnie zaopiniowały 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 i nie była podjęta w/w uchwała. W związku 

z tym zadania ujęte w Programie będą realizowane przez urząd gminy. Dlatego należy skreślić 

w projekcie uchwały budżetowej w paragrafie 8 ust. 2. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

6. W paragrafie 9 ust. 1 załącznik Nr 9 otrzymuje nr 8 i w paragrafie 1 O załącznik Nr 1 O 

otrzymuje Nr 9. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 
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g! 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 

z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Budżetową Gminy 

Gzy na rok 2017 Nr XXIll03/20l6 - która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - oświadczyła, że projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy, 

to projekt naj gorszy jaki został przygotowany przez 6-letni okres sprawowania funkcji wójta. 

Poinformowała, że z Panią Skarbnik wspólne współpracuje 39 lat. Jednak wolą Pani Skarbnik 

zgodnie ze złożonym wnioskiem jest odejście na zasłużoną emeryturę. W związku z tym 

podziękowała jej za współpracę i pracę w trudnych czasach ze względu na problemy finansowe 

w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że człowiek uczy się przez całe życie. Zdobywa 

doświadczenia, popełnia błędy, ma wzloty i ma upadki. Szlachetnym działaniem człowieka 

jest praca. Pracuje się całe życie, ale zawodowo tylko do pewnego czasu. W związku z tym 

kończy się etap pracy i etap jej życia. Na emeryturę zdecydowała się odejść po 42 latach i 

5 miesiącach pracy. Ze względu, że jest to ostatni dzień spotkania z radnymi, sohysami 

i kierownikami jednostek wszystkim podziękowała za współpracę, życzliwość, wyrozumiałość 

i szacunek oraz udzieloną pomoc , kiedy jej potrzebowała. Przeprosiła za wszystkie błędy, 

potknięcia i słowa, którymi może kogoś uraziła. Stwierdziła, że 42 lata pracy do niej drugi 

dom i będzie jej tego brakować. Swoje podziękowania skierowała również w stronę Pana 

Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Pani Wójt, Pana Zastępcy Wójta, 

byłego Wójta Gminy Gzy Pana Zbigniewa Kołodziejskiego, który przyjął ją do pracy i z 

którym przepracowała 33 lata, byłego Sekretarza Gminy Pana Kazimierza Kaszuby, Zarządu 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy na czele z Panią Prezes Danutą Brach i Wiceprezes Panią 

Joanną Świderską, pracowników Banku Spółdzielczego w Puhusku Oddział w Gzach, Zarządu 

Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z wszystkimi strażakami z terenu gminy, Pana 

mecenasa i pracowników wszystkich jednostek podległych (Urzędu Gminy , GOPS, GBP, 

szkół), a w szczególności pracowników swojego Referatu, z którymi pracuje i tych, którzy 

już odeszli na emeryturę, bo na nich zawsze mogła liczyć w tak ciężkiej pracy. W radości, 

czy smutku nigdy jej nie opuszczali. 
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Z okazji zbliżającego się nowego roku 2017 życzyła powodzenia w realizacji planów, więcej 

pieniędzy w budżecie i wspólnych rozwiązywań problemów gminy, aby nowy rok przyniósł 

wiele sukcesów, radosnych chwil, życzliwości ludzi i miłości najbliższych. 

Na koniec powiedziała, że nie zostawia nas wszystkich osamotnionych, ponieważ wyuczyła 

swoją zastępczynię, która jest już znana. W urzędzie gminy pracuje od 10 lat. Prowadzi księgę 

rachunkową GOPS i GBP, a od 2013 r, jest jej zastępcą. Osoba ta spełnia wszystkie warunki 

ustawy o finansach publicznych. Jest osobą zaangażowaną, ambitną, skromną, która ma dużo 

w sobie pokory i myśli, że sobie poradzi. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy -

i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXI/104/2016 

- która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Na koniec przedstawiciele Rady Gminy, przedstawiciel sohysów i Pani Wójt wręczyli Pani 

Skarbnik kwiaty życząc dużo zdrowia, szczęścia, siły i radości w życiu osobistym , spełnienia 

marzeń i odwiedzania urzędu gminy. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że nową Panią Skarbnik znają wszyscy. Pani Skarbnik 

bezpośrednio powierzyła jest stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy i przygotowała ją do 

dalszej pracy. W związku z tym wnioskowała o powołanie od dnia 21.01.2017 r. Pani Eweliny 

Stawińskiej na stanowisku Skarbnika Gminy. Zapewniła, że zadania, które należą do 

obowiązków Skarbnika będą wykonywane należycie. 

Nowa od dnia 21.01.2017 r. Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska - przedstawiła zebranym 

swój życiorys, w tym ukończone szkoły. Poinformowała, że w urzędzie gminy pracuje od 

kwietnia 2006 r. zaczynając od stażu przez roboty publiczne, a od sierpnia 2006 r. do tej pory 

w Referacie Planowania Budżetu i Finansów. W 2008 r. została zatrudniona na stałe. 

W 2013 r. została Zastępcą Pani Skarbnik. Następnie podziękowała Pani Wójt za 

zaproponowanie jej osoby na stanowisko Skarbnika Gminy, iż jest to ogromna szansa jej 

rozwoju zawodowego, a Pani Skarbnik za wszystkie lata pod jej opieką, za wspólną pracę, za 

przekazaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania 

Skarbnika Gminy i poddał pod głosowanie. 



- 17 -

" 
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za , przy 

" " 
O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących podjęła Uchwałę Nr XXIII OS/2016 


- która stanowi załącznik nr 14 do niniej szego protokołu. 


Wójt B. Połańska - podziękowała za podjęcie decyzji o powołaniu Skarbnika na jej wniosek. 


Nowej Pani Skarbnik życzyła dużo zdrowia, siły i wytrwałości. 


Skarbnik E. Glowacka - złożyła nowo powołanej Pani Skarbnik gratulacje i stwierdziła, że 

bardzo się cieszy, że z jej Referatu wyrosła następczyni, która na pewno sobie poradzi. Jest 

osobą młodą i wykształconą i wierzy, że ją nie zawiedzie. 

Nowa Skarbnik E. Stawińska - podziękowała radnym za zaufanie, którego postara się nie 

zawieść. Zapewniła, że ze swojej strony dołoży starań, żeby współpraca z radnymi układała 

się pomyślnie. 

Przewodniczący L. Pytel ze swojej strony podziękował radnym za jednomyślność. Nowo -

powołanej Pani Skarbnik życzył dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i zachowania 

płynności finansowej gminy. 

Ad. pkt 11. 

Przewodniczący L. Pytel powiedział, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów -

pracy Komisji Rady Gminy Gzy był omawiany na poszczególnych posiedzeniach Komisji 

Rady Gminy i poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii. 

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

Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 
" 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za , przy 
" 

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIII 06/2016 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy - która stanowi załącznik 

nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwałenia planu 

pracy Rady Gminy Gzy również był omawiany na posiedzeniach poszczególnych Komisji 

i poprosił Przewodniczących Komisji do przedstawienia opinii do w/w projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię -

Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 
" 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami za , przy
"

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XX1/107/2016 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 16 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

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

Ad. pkt 14. 

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących gminy powiedziała, że kończy się rok i wszystkie -

zadania jakie były do realizacji zostały zrealizowane. Pozostało niezrealizowanych tylko kilka 


zadań w ramach funduszu sołeckiego, których nie można było wykonać lub zrezygnowali 


z nich mieszkańcy wsi. 


Następnie poinformowała, że przy uchwalaniu ceny 1 dt żyta przyjmowanej do obliczania 


podatku rolnego na 2017 r. było brak opinii Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej 


opiniującej projekt uchwały z ceną Idt żyta w kwocie 50 zł (obniżenie ceny z kwoty 52,44 zł 


do kwoty 50 zł). Opinia ta wpłynęła do urzędu gminy w następnym dniu po odbyciu Sesji tj. 


w dniu 01.12.2016r. i jest pozytywna. 


Od stycznia 2017 r. można składać wnioski o utylizację azbestu. 


Dziś została sprzedana działka we wsi Kozłowo, obok studni głębinowej. 


W roku 2017 czeka Radę podjęcie wielu ważnych decyzji w tym w oświacie. W związku z tym 


czeka dużo spotkań, dyskusji , iż wiąże się z czynnikiem ludzkim i finansowym. 


W związku ze zbliżającym się nowym rokiem 2017 wszystkim życzyła dużo zdrowia, radości, 


pomyślności, wytrwałości a Państwu radnym podejmowania trafnych decyzji. 


Na koniec poinformowała o zakupionych upominkach tj. teczkach aktówkach z wyposażeniem, 


ufundowanych dla Państwa radnych i Państwa sołtysów, które zostaną rozdane na koniec Sesji. 
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Przewodniczący L. Pytel- z okazji zbliżającego się nowego roku, życzył wszystkim, a za ich 

pośrednictwem ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom gminy zdrowia, życzliwości, 

szczęścia i spełnienia planów zapisanych w budżecie oraz spełnienia marzeń zapisanych we 

wszystkich rodzinach. 

Ad. pkt 15. 

Soltys wsi Mierzeniec Witold Czapliński zgłosił potrzebę wycięcia zakrzaczenia przy-

drodze Stare Grochy- Osiek Aleksandrowo. 

Radna Jadwiga Koc poinformowała o przewróconej części brzozy, która zlikwidowała-

jedną fazę światła, należącej do Pani J. Zaradkiewicz przebywającej w Puhusku. Uznała, że 

z Panią Zaradkiewicz nie można się dogadać, więc może sprawę tę załatwiłaby rodzina. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że energetyków takie sprawy nie interesują. Mówią , że mają-

ubezpieczone linie energetyczne i odszkodowanie dostaną. Ale jeżeli pozwolą przepisy 

sprawę spróbuje załatwić w inny sposób. 

Radna J. Koc w imieniu radnych i sohysów życzyła wszystkim dużo zdrowia, zadowolenia -

z pracy zawodowej, zdrowia i szczęścia w rodzinach. 

Radny Zdzislaw Kaczorowski życzył, żeby następny rok był co najmniej nie gorszy od -

obecnego i żeby wszyscy byli z niego jeszcze bardziej zadowoleni. Następnie powiedział, że 

kiedyś nastąpił fajny zwyczaj spotykania się obu Komisji Rady Gminy razem. Jednak ostatnio 

albo Komisje się spotykały razem, albo rozdzielnie. Nie wie jakie były tego motywy. 

Nadmienił, że często , kiedy członkowie Komisji nie spotykali się razem nie mogli wymienić 

opinii, nie umieli dyskutować nie wiedząc jakie zdanie reprezentują członkowie innej Komisji 

i było bardzo dużo nieporozumień. Dziś nie chce o tym mówić, bo byłoby bardzo przykre dla 

wielu osób. W związku z tym wnioskował, aby na przyszłość takich sytuacji uniknąć, spotkać 

się razem i dyskutować. Przypomniał, że radni powinni pamiętać, że mają reprezentować 

całość gminy. Dlatego czasem trzeba nawet zapomnieć o swojej wsi, żeby widzieć interes 

nadrzędny. 

Ad. pkt 16. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 16.15 

zamknął XXI Sesję Rady Gminy Gzy. 
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