
PROT OKÓL NrXXVII/20l7 


z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 30 czerwca 2017 r. 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytela - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 


Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 9.10 otworzył XXVII Nadzwyczajną
-

Sesję Rady Gminy Gzy, która została zwołana na wniosek Pani Wójt. Po powitaniu radnych 

i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr l do 

niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

l. Filipowicz Marianna 


Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel- przedstawił proponowany porządek obrad: 


l. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 


2. Uchwalenie porządku obrad. 


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


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 


5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Nowoczesna edukacja 

w Gminie Gzy" w ramach Osi Priorytetowej X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym 

w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

6. Zamknięcie Sesji. 


Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Państwa 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 wyżej. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 3 i 4. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - wyjaśniła, że żeby nie wstrzymywać podpisywania umów 

z wykonawcami, a jest już po przetargach, należy dokonać zmian w uchwale budżetowej. 

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska - poinformowała, że dochody Gminy zostały 

zwiększone do kwoty 14.420.194,34 zł, natomiast wydatki do kwoty 14.867.202,37 zł. Wynik 

budżetu stanowi deficyt w kwocie 447.008 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 

kredytu w kwocie 300.000 zł i wolnymi środkami jako nadwyżka na rachunku bieżącym z 

rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 147.008 zł. Przychody na dzień dzisiejszy 

wynoszą 847.008 zł i składają się na nie wolne środki w kwocie 547.008 zł i kredyt w kwocie 

300.000 zł. Rozchody wynoszą 400.000 zł przeznacza się je na spłatę kredytów. 

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.550.000 zł. Wskaźniki spłat zobowiązań 

zostały zachowane. 

Jeśli chodzi o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe , zwiększono wartość 

przedsięwzięcia Nasze wsparcie- Twój sukces" o kwotę dofinansowania w 2017 r. -
" 

13.087,34 zł i 2018 r. o 14.123,01 zł zgodnie z podpisaną umową partnerską z Gminą Puhusk. 

Wójt B. Polańska - powiedziała , że jeżeli chodzi o dochody to dochody w dziale 010 

zwiększyły się o kwotę 75.000 zł w związku z podpisaniem umowy przez Gminę 

z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji z przeznaczeniem na zadanie 

pn." Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo" ; 

- w dziale 750 plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.500 zł z tytułu różnych wpłat roku 2016 

wpłaconych do budżetu Gminy w roku 2017; 

- w dziale 852 decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji celowej na 

realizację własnych zadań bieżących w kwocie 17.000 zł; 

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.087,34 zł wynika z podpisania umowy partnerskiej 

z Gminą Puhusk na rzecz realizacji Projektu ,,Nasze wsparcie - Twój sukces" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

- w dziale 921 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 

2016 r. od Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 4.889 zł. 

W wydatkach zmniejszenia - 42.237,69 zł i zwiększenia - 189,514,03 zł: 
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- w dziale 600 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.000 zł. na zadanie 

inwestycyjne pn. Przebudowa dogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo". W projekcie 
" 

budżetu na zadanie była przeznaczona niższa kwota. Po przetarg jest kwota wyższa, żeby 

zrealizować zadanie trzeba dołożyć ok. 30.000 zł.. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - poinformował, że po przetargu najniższa oferta 

firmy "Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk 306.085.50 zł.-

Wójt B. Polańska powiedziała, że realizowana będzie droga Wójty- Trojany , na którą 

w budżecie jest przeznaczone 110.000 zł. Najtańsza oferta na realizację tej drogi wynosi 

95.438, 78 zł - Firma VIKBUD z Ostrołęki. Do tego dojdzie jeszcze nadzór. 

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi Sulnikowo - Skaszewo - należy 

wykonać projekt organizacji ruchu, ponieważ bezpośrednio styka się z drogą powiatową. 

Należy również wykonać rów odwadniający i założenie przepustów z przyczółkami we wsi 

Przewodowo Poduchowne. Poza tym sołectwo Przewodowo-Parcele zwiększyło zadanie pn. 

"Remont drogi poprzez nawiezienie tłucznia we wsi Przewodowo -Parcele" o kwotę 4.000 zł. 

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 18.881 zł wynika z przeprowadzonej 

analizy i zabezpieczenia środków na inne cele. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - wyjaśnił, że z funduszu sołeckiego w we wsi Przewodowo

Parcele miała być realizowana lampa. Ale po obejrzeniu z przedstawicielem Zakładu 

Energetycznego nie ma takiej możliwości. W związku z tym mieszkańcy zaplanowaną kwotę 

na lampę przeznaczyli na zwiększenie nawiezienia tłucznia na drogi. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że w dziale 700 - zwiększa się plan wydatków bieżących 

o kwotę 11.600 zł z przeznaczenie na rozgraniczenia nieruchomości w obrębie Nowe Borza; 


wznowienie granic działki gminnej we wsi Porzowo oraz na uregulowanie w księgach 


wieczystych stanu prawnego działek Gminy. 


Na temat rozgraniczenia we wsi Nowe Borza powiedziała, że przepisy stanowią, że jeżeli rolnik 


złoży wniosek do urzędu gminy o rozgraniczenie działki, to obowiązkiem gminy jest dokonanie 


rozgraniczenie działki z tym po 50 % obciążana jest osoba, która złożyła wniosek i sąsiad. 


Jednak z tym jest problem, z drugą stroną (sąsiadem), która jest ścigana przez komornika. 


Uregulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego działek należących do Gminy dotyczy 


drogi we wsi Mierzeniec i we wsi Szyszki; 


W dziale 750 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.800 zł dotyczy zwiększenia 


wartości zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy". 


http:306.085.50
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Pani Wójt wyjaśniła, że spotkaniu w dniu 19.05.2017 r. i zorientowaniu się w cenach 

wykonawca poinformował, że nie jest w stanie wykonać ogrodzenia, gdyż zdrożały materiały; 

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na zorganizowanie dożynek 

gminnych, iż coraz bardziej trudno o sponsorów; 

- W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup -

materiałów do remontu dachu na strażnicy OSP Ostaszewo Wielkie; Nadmieniła, że 


przejeżdżając koło remizy rok temu i obecnie zauważyła zmiany, zrobiono dużo dobrej roboty. 


Jednak na budynku przecieka dach, stąd propozycja w zmianach budżetu. 


Radny Piotr Kownacki poinformował, że w straży jest fachowiec i może będzie za mało 


pieniędzy. Jeśli będzie za mało pieniędzy remont dachu będzie wykonany nie w całości tylko 


częściowo. Zrobią to strażacy sami, a na obróbki nie starczy. Stwierdził, że nie jest zachłanny, 


wniosek o środki finansowe opiewa na 8.000 zł, ale podziękuje i za 5.500 zł. 


Radny Stefan Franczak pytał o stan prawny działki OSP Ostaszewo Wielkie. Następnie 
-

powiedział, że zna wzloty i upadki tej OSP. Nadmienił, że rok temu powstała nowa jednostka. 

do której należą druhowie ze wsi Begno i Ostaszewo Wielkie. Kilkanaście lat temu gdy upadała 

jednostka też zmienił się Zarząd i wszystko miało być w porządku. Za przyzwoleniem władz 

gminy na działce zostały ścięte i sprzedane topole , za które miał być przeprowadzony remont. 

Remont nie został przeprowadzony, była dewastacja, zamurowano jedne drzwi garażowe. OSP 

na stanie miała motopompy, pasy, umundurowania , samochód marki NYSA z Urzędu 

Skarbowego w Puhusku, przekazany przez urząd gminy. Za niecałe dwa lata zapał minął. 

Znikły topole, pieniądze rozeszły się, remontu nie wykonano, nie zostało rozliczone paliwo. 

Z motopompy nie było komu spuścić wody na zimę wody została rozsadzona, a z zakamarka 

został rozkradziony osprzęt i sprzęt. Jego zdaniem, dobrze że jest osoba, która reaktywuje 

jednostkę, a zadaniem Pani Wójt jest utrzymać tę jednostkę. Jednak patrząc w uchwałę 

budżetową w załączniku Nr 4 do uchwały- Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek 

pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego nie widzi, żeby 

sołectwo Begno lub Ostaszewo Wielkie przeznaczyło 100 zł na zadania, o które prosi Pani 

Wójt. Odnośnie porządku przy remizie OSP Ostaszewo Wielkie, uznał że porządek powinien 

być zawsze. W związku z tym proponował, żeby obydwa sołectwa dokonały zmiany 

przedsięwzięć w swoich funduszach sołeckich, a Gmina wówczs powinna dołożyć pieniędzy. 
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Przypomniał, że nie tak dawno był rozpatrywany wniosek mieszkańców wsi Sulnikowo 

o przystanek, który został negatywnie rozpatrzony, ponieważ powinien być zakupiony ze 

środków funduszu sołeckiego. Uważał, że przez rok nic się nie stanie Jeżeli w takim jak jest 

stanie dach będzie zostawiony. A niebawem radni zobaczą, czy mieszkańcom wsi Begno 

i Ostaszewo Wielkie zależy na remoncie, czy przeznaczą swoje fundusze sołeckie, bo tak jak 

w większości nie ma komu w remizach przebywać. Podkreślił, że nie jest temu przeciwny. Jest 

za tym, żeby dać, żeby pomóc, ale mieszkańcy tych wsi powinni dać coś i od siebie. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że likwidacji straży OSP Ostaszewo Wielkie nie było, zmienili -

się tylko jej członkowie. Uważała, żeby nie wracać do tego co było, a nie dotyczyło tylko OSP 

w Ostaszewie Wielkim. Faktycznie działka OSP nie ma własności, figuruje jako samoistny 

posiadacz. Ale wcześniej własności nie miało OSP Gzy, OSP Przewodowo - nie ma własności 

i OSP Szyszki, która ma ją dopiero po dwóch latach batalii. Uznała, że podchodząc w ten 

sposób dach na remizie OSP Przewodowo przeciekałby, a tak wszyscy wiedzą w jakim stanie 

jest remiza. Przyznała, że fundusz sołecki rok temu mieszkańcy wsi Begno przeznaczyli na 

żwirowanie dróg w tej miejscowości, ale budynek i otoczenie budynku nie wyglądało tak jak 

w tej chwili. Natomiast we wsiach, które przeznaczyły fundusz sołecki na inny cel niż 

żwirowanie dróg, jest finansowane ze środków budżetu Gminy, ponieważ mieszkańcy muszą 

dojechać do swoich posesji. Według niej w tej chwili w otoczenie remizy OSP Ostaszewo 

Wielkie w miejscowości Begno włożono dużo pracy społecznej. Natomiast dach na remizie 

nadaje się tylko do wymiany. Ponadto ani mieszkańcy wsi Ostaszewo Wielkie, ani pozostałe 

wsie nie mają się gdzie spotkać. Jej zdaniem, skoro straż sama chce wykonać pokrycie dachowe 

to wypada się tylko cieszyć, że na terenie gminy nie będzie niszczał następny budynek. Uznała, 

że nie są to duże pieniądze, żeby nie wesprzeć tego czynu społecznego. 

Radny Jacek Grochowski - powiedział, że krokwie na budynku są w dobrym stanie. Ale jeśli 

się tego nie zrobi, to za chwilę zamiast 8.000 zł trzeba będzie 18.000 zł albo i więcej. Natomiast 

wnikając w to jakie były popełnione błędy nie jest na miejscu. 

Radny S. Franczak był zdania, że remont dachu kosztował będzie nie 18.000 zł tylko 25.000 

zł. 

Radny J. Grochowski - uznał, że pieniądze dokłada się wszędzie. A jeśli jest szansa, to może 

nie doprowadzać budynku do gorszej ruiny tylko go ratować. 



-6-

Radny Jacek Barkała - stwierdził, że przez ostatnie 4 lata wieś Przewodowo-Majorat nie 

mogła swojego funduszu sołeckiego przeznaczyć na świetlicę, ponieważ OSP Przewodowo 

nie ma własności działki, a na OSP Ostaszewo Wielkie można przeznaczyć, a też nie ma 

własności. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że cały czas były przeznaczane pieniądze np. na łazienki-

wymianę okien. 


Radny S. Franczak był zdania, że każda wieś powinna coś dołożyć. Powinna być zmiana 
-

przeznaczenia funduszu sołeckiego. 

Radny Zdzisław Kaczorowski twierdził, że każdy radny z osobna widzi tylko fragment 

gminy, ale specyfika każdej wsi jest odmienna. We wsi Żebry-Falbogi nie takich obiektów. 

Natomiast nie można powiedzieć, że mieszkańcy nic nie dają z siebie. Kiedy mieszkańcy się 

spotykają i dzielą fundusz sołecki, co jest bardzo trudne, bo muszą się dogadać , iż każdy 

widzi swoje priorytety i muszą wybrać na co przeznaczają. I tak np. we wsi Skaszewo 

Włościańskie ostatnio zostały przeznaczone pieniądze na żwirowanie dróg, natomiast wieś 

Żebry-Falbogi podjęła działania wokół stawu wiejskiego i jakiś czas fundusz sołecki skupia 

się wokół stawu. Oprócz tego wsie te przeznaczają fundusz sołecki na funkcjonowanie szkół 

na swoim terenie. Mieszkańcy muszą wybierać, a decyzje podejmowane są większością 

głosów. Nie powiedziałby, że wsie nie mają mądrości społecznej. Jednak wszystko zależy od 

tego jak będą rozmawiać, co zostanie ustalone, że na dany rok jest priorytetem. Według niego 

trzeba o tym mówić i rozmawiać z ludźmi. Ale jest to trochę ostra ocena mieszkańców. A z 

tego co słyszy to zaangażowanie radnego Piotra Kownackiego jest bardzo mocne. 

Radny S. Franczak - jego zdaniem, nie jest to ostra ocena mieszkańców. Następnie zwrócił 

się z prośbą o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego, który był uchwalany przez zebrania 

wiejskie w ubiegłym roku. Uznał, że w tej chwili ocenia pracę druhów z OSP, którzy na 

zebraniu wiejskim odnoście przeznaczenia funduszu sołeckiego powinni zwrócić się do 

mieszkańców tak jak robią to co roku druhowie OSP Gzy. 

Przewodniczący L. Pytel uznał, że temat jest delikatny. O tej sprawie było mówione -

negatywnie od dłuższego czasu. Pod przewodnictwem radnego Pana P. Kownackiego OSP 

Ostaszewo Wielkie podjęła pewne działania na nowo. Zaangażowanie ludzi jest, zrobili 

porządek. Ale być może nie są zaangażowani tak jak strażacy OSP Gzy, że nie zgłaszali swoich 

potrzeb. Osobiście był za przydzieleniem 5.500 zł na zakup materiałów na remont dachu 

strażnicy. 
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jako prezes OSP Ostaszewo 

wspomnianych sołectw 

i będzie żyć, 

w ramach Regionalnego Programu 

współfinansowanego 

w ramach 
" 

. 

Zakup i montaż lampy solarowej 

Zwracając się do radnego Pana P. Kownackiego powiedział, że 

Wielkie musi zainicjować o środki finansowe do mieszkańców wsi Ostaszewo Wielkie i 

mieszkańców wsi Begno. Nie chce żeby było, że Gmina ma i Gmina da. 

Wójt B. Polańska - oświadczyła, że w tej chwili, żadna z wsi nie może dokonać zmiany 

przeznaczenia środków, ponieważ jest już po przetargu i trwa remont dróg. 

Radny P. Kownacki obecnie jako prezes OSP Ostaszewo Wielkie stwierdził, że nie jest -

odpowiedzialny za upadek straży. Każdy wiedział, co tam było i co się działo. Było wydane 

zezwolenie na wycięcie drzew, drzewa gdzieś zginęły. Były stoły krzesła, nie ma nic. Jego 

zdaniem nie można pozwolić na zniszczenie tego, co stworzyli poprzednicy. Natomiast, kto 

później to zepsuł tego nie chce oceniać. We wszystkim winą obarczał byłych pracowników 

Urzędu Gminy. Poza tym nie ma co porównywać OSP Ostaszewo Wielkie do OSP Gzy. Prosił, 

aby nie wnikać w wewnętrze sprawy funduszu sołeckiego 

i jednocześnie o poparcie jego inicjatywy, bo chce udowodnić, że straż odżyła 

chociaż dzisiaj każdy ma wątpliwości , bo nikt nie wierzy, że uda się ją podnieść do góry. 

Radna Emilia Oleksa zapytała, co z nakładką na asfalt na moście we wsi Ołdaki? -

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że pieniądze na nakładkę będą. Następnie przystąpiła do -

omawiania dalszych zmian budżetu. 

- W dziale 852 zmiany w planie wydatków bieżących wiążą się z przystąpieniem Gminy Gzy 
" 

do partnerskiego projektu "Nasze wsparcie - Twój sukces 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 

z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Kwotę 17.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań realizowanych 

wieloletniego programu w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

- W dziale 855 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.170 zł na dofinansowanie 

programu pn. "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2017". Gmina z tego tytułu otrzyma refundację środków finansowych. 

- W dziale 900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł. Sołectwo Przewodowo-Parcele 

w ramach funduszu sołeckiego zrezygnowało z zadania "Wykonanie oświetlenia lampami 
" 

LED . Sołectwo Żebry-Falbogi zrezygnowało z zadania " 
" 

przy placu zabaw i zadania "Zakup stołów i ławek (meble ogrodowe przy stawie wiejskim) 

oraz zmniejszyło wartość zadania "Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do 



ł 

I 
ł 

I 
I 

i 

\ 

- 8-

konserwacji kosiarki", a środki te w kwocie 9.000 zł przeznaczyło na nowe zadanie 

inwestycyjne finansowane z funduszu sołeckiego " Zakup kosiarki ". 

Pani Wójt wyjaśniła, że w 2014 r. mieszkańcy wsi Żebry- Falbogi zakupili kosiarkę spalinową 

i kosiarkę z napędem. 

Radny S. Franczak powiedział, że zna sprawę gdyż rozmawiał z mieszkańcami wsi 

mieszkającymi w pobliżu stawu. Kwestią jest to , że byłoby najlepiej gdyby trawę kosiły te 

same osoby, ponieważ inni nie chcą się angażować. Jeśli będzie to kosiarka siedząca to będą 

kosić i inni. 

Wójt B. Polańska uważała, że 3 lata temu została zakupiona kosiarka z funduszu sołeckiego, 

a służąc 3 lata myśli, że się nie wyeksplatowała. 

Radny J. Barkała - zapytał, czy mieszkańcy przeznaczyli środki funduszu sołeckiego na 

zwirowanie? 

Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że nie. 

Radny J. Barkała - uznał, że Komisja oceniająca stan dróg na terenie gminy uznała, że 

potrzebę kilku samochodów żwiru ( droga Żebry Falbogi - Sulnikowo ) plus 1 samochód żwiru 

na drodze gdzie mieszka radny Pan Z. Kaczorowski. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński poinformował, że trochę żwiru na wspomniane miejsca -

jest zabezpieczone. 


Radny Tomasz Sobieraj - uznał, że blokując zakup kosiarki można ewentualnie sugerować 


remont dróg, ale w przypadku zablokowania zakupu kosiarki, wszystko obróci się na zakup 


planowany przed kosiarką. 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński wyjaśnił, że lampa solarowa kosztuje 12.000 zł.
-

Radny Z. Kaczorowski uznał, że ludzie z końca wsi nie będą zainteresowani utrzymaniem -

terenu przy stawie. Dodał, że jest zaskoczony tym, że było zebranie wiejskie. 


Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie odrzucenie/wyłączenie z projektu 


uchwały zmiany dotyczącej zakupu kosiarki z funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł przez 


sołectwo Żebry-Falbogi do następnej sesji Rady Gminy. 


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


,przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" odłożyła zakupienie kosiarki 


z funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł do następnej sesji. 




-9-

Dalej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy z uwzględnieniem wyłączonego zakupu kosiarki przez sołectwo Żebry-Falbogi i poddał 

pod głosowanie. 

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

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

XXVII/13 0/20 17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy- która 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 wiąże się ściśle z uchwałą w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. Po czym odczytał projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 z uwzględnieniem odrzuconego/wyłączonego 

zakupu kosiarki z funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł przez sołectwo żebry-Falbogi i 

poddał pod głosowanie. 

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

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

:XXVIII13112017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 która-

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, ze wcześniej Gmina Gzy przystąpiła do projektu "Nowoczesna 

edukacja w Gminie Gzy" i złożyła wniosek o dofinansowanie na Publiczną Szkołę 

Podstawową w Przewodowie i PSP w Skaszewie i Publiczne Gimnazjum w Gzach. Projekt 

został zakwalifikowany do dofinansowania i żeby można było podpisać umowę na całkowitą 

wartość projektu, która wynosi 613.857,76 zł konieczne jest podjęcie przez Radę uchwały o 

przystąpieniu do projektu. Po podpisaniu umowy wcześniej złożony projekt musi zostać 

przeanalizowany pod kątem dwóch szkół podstawowych i dwóch klas gimnazjum. Wkład 

własny Gminy to wkład niepieniężny w kwocie 30.741,10 zł ( wynajem sal lekcyjnych). 

Planowany okres realizacji projektu 1.09.2017 r. - 30.06.2018 r. Z projektu będą realizowane: 

nauka języków obcych, zajęcia komputerowe, zajęcia logopedyczne, wynagrodzenie 

nauczycieli, wyposażenie oraz dowożenie uczniów na zajęcia. 

Radny T. Sobieraj zapytał, czy propozycje przedstawiają dyrektorzy poszczególnych szkół? -

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że propozycje były przedstawione przez dyrektorów. 

W kwestii jakie mają być zajęcia odbyło się kilka spotkań. 
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Pytań więcej nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" w ramach Osi Priorytetowej X: Edukacja dla 

rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 

Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i poddał pod głosowanie. 

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

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

Nr :XXVIII13212017 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Nowoczesna edukacja w 

Gminie Gzy" w ramach Osi Priorytetowej X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym 

w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 - która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 10.45 

zamknął XXVII Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 
'---.n 

Przewodniczył:rJ-(!t1iV/}/-S ,,-. 
PRZEWODNICZĄCYZofia Pszczółkowska RADY 
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