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P R o T O K Ó Ł Nr XXXII 2017 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 grudnia 2017 r. 

W Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela- Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt l. 


Przewodniczący Rady Gminy Gzy Leon Pytel o godz. 10: 15 otworzył XXXII Sesję Rady 
-

Gminy Gzy. Przywitał radnych i zaproszonych gości zaproszonych oświadczył , iż zgodnie 


z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu 


uczestniczy 15 radnych, co stanowi właściwe quorum pozwalające na podejmowanie 


prawomocnych decyzji. 


Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel oświadczył, że proponowany porządek obrad Sesji otrzymali 
-

wszyscy państwo radni. W związku z tym zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Państwa 

radnych lub Pani Wójt chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym 

porządku obrad? 

Wójt Gminy Gzy Barbara Polańska zgłosiła wprowadzenie do porządku obrad-

dodatkowego punktu tj. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości ". Oznajmiła, " 

iż jest to bardzo malutka działka o pow. 0,03 ha położona w obrębie Łady Krajęczyno 

oznaczona numerem ewidencyjnym 41/3, którą Gmina chce sprzedać. Wyjaśniła, że 

propozycja wprowadzenia tej uchwały jest uzasadniona chęcią sprzedaży mienia gminnego. 

Ustalono, że będzie to pkt 12 porządku obrad Sesji. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał i poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem 

dodatkowego punktu: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

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

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

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomani 

w gminie Gzy na rok 2018. 
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8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 

al przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 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 autopoprawek Wójta Gminy; 

fi głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy. 

9. 	 Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok: 

al przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

blodczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej 

na 2018 rok oraz 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 autopoprawek Wójta Gminy; 


gI głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 


10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Gzy. 

11. 	 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII172/l 4 Rady Gminy Gzy 

z dnia 20 sierpnia 20 14r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014- 2018. 

12. 	 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

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

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

15. 	 Odpowiedzi na interpelacje radnych 

16. 	 Sprawy bieżące gminy. 
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17. Wolne wnioski i pytania. 

18. Zamknięcie Sesji. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu rady porządek obrad w brzmieniu jak wyżej. 

Porządek obrad Sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 


Przewodniczący L. Pytel- poinformował, że protokół Nr XXXI/2017 z Sesji Rady Gminy 


odbytej w dniu 291istopada 2017r. był wyłożony do wglądu i każdy z obecnych mógł się 


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


Ad. pkt 4. 


Wójt Gminy Gzy Barbara Polańska - oznajmiła że w dzisiejszej Sesji uczestniczy 


wyjątkowy gość Pan doktor Bartłomiej Aureliusz Laskowski. Powiedziała, że cały samorząd 


gminny oraz radni pragną podziękować Panu doktorowi za długoletnią pracę w służbie zdrowia 


na terenie gminy Gzy. Powiedziała, że zaangażowanie, służba pacjentom, doświadczenie 


zawodowe przyczyniło się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy. Wręczając 


podziękowanie życzyła dużo zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanego zawodu. 


Radna Jadwiga Koc w imieniu mieszkańców również złożyła serdeczne podziękowania za 
-

dobre serce, za rady, serdeczność oraz obecność. 

Przewodniczący L. Pytel i Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak 

w podziękowaniu za jego wyjątkowość i służbę na terenie gminy Gzy na ręce Pana doktora 

złożyli kwiaty oraz statuetkę Hipokratesa. 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Dar-Med" Dariusz Mikuś -

dołączając się do życzeń również podziękował Panu Bartłomiejowi Aureliuszowi 

Laskowskiemu za wielkie serce, pracę, troskę i wyrozumiałość, życzył przy tym dużo zdrowia. 

Doktor Bartłomiej Aureliusz Laskowski - nie kryjąc swojego zaskoczenia powiedział, że 

spodziewał się podziękowania po zaproszeniu na Sesję Rady, ale nie przypuszczał, że padnie 

tak dużo wyniosłych słów. Opowiedział, że wybrał sam Ośrodek Zdrowia w Przewodowie , 

chociaż trochę się obawiał. Lecz pracował spokojnie i bezstresowo starając się nie wchodzić 

z nikim w konflikt. Nie czuł nigdy też nacisków ze strony swojego przełożonego Pana 

doktora D. Mikusia, za co jest mu bardzo wdzięczny. 
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Dalej złożył podziękowanie władzom gminy, społeczności oraz radnym za to, że pracuje mu 

się spokojnie. 

-Radna J. Koc złożyła także podziękowania Panu doktorowi D. Mikusiowi za podjęcie 

opieki zdrowotnej na terenie gminy oraz pracownicom ośrodków zdrowia. 

Kierownik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dar-Med" D. Mikuś - zabierając 

głos obiecał że będzie czynił wszelkie starania i działania by wszystko wyglądało jak najlepiej. 

Przewodniczący L. Pytel- życzył Panu doktorowi D. Mikusiowi dużo zdrowia, podziękował 

za to co robi dla społeczeństwa i poprosił o kontynuację pracy na terenie gminy. 

Kierownik Posterunku Policji w Świerczach Krzysztof Goździewski - podkreślił, że 

współpraca ze wszystkimi jednostkami począwszy od Urzędu Gminy poprzez Radę Gminy, 

szkoły , Gminną Bibliotekę Publiczną w Gzach, Gminny Ośrodk Pomocy Społecznej w Gzach 

jest bardzo dobra. Nawiązując do słów Pana doktora Laskowskiego powiedział, że też wybrał 

sobie tą jednostkę. Z okazji zbliżającego się Nowego Roku wszystkim obecnym na Sesji życzył 

wszystkiego najlepszego, szampańskiej zabawy oraz udanych obrad. 

W tym momencie salę obrad opuścili Pan doktor B. A. Laskowski, Kierownik Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej "Dar-Med" D. Mikuś, Kierownik Posterunku Policji w Świerczach 

K. GoŹdziewski. 

Wójt Gminy Barbara Polańska dodała, że współpracując z Panem doktorem Mikusiem -

Gmina i Rada Gminy zawsze starała się rozwiązywać wszystkie sprawy i problemy które 


bywały bardzo trudne kompromisowo. 


Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy Gzy Ewelina Stawińska -powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 


Gminy Gzy jest dokumentem planistycznym. 


Przedstawiła dochody ogółem: 15 860 871, 28zł 


w tym: 


bieżące - 15 630 555,45zł, 


majątkowe - 230 315, 83zł. 


Wydatki ogółem: 16 50 508,58 zł 


w tym: 


bieżące-15 166 935,81zł, 


majątkowe -883 572, 47zł. 


Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 189 637 zł 
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oraz kredyt zaciągnięty w poprzednich latach na kwotę 400.000 zł, które zostaną pokryty 


wolnymi środkami 589.637 zł. 


Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 2.250.000 zł. 


Wszystkie wskaźniki na okres prognozy zostały zachowane. 


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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 


Gzy. 


Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 21.12.2017 r. stanowi załącznik nr 3 do 


niniejszego protokołu. 


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska- odczytała pozytywną opinię w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy. 

-Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 21.12.2017 r. 


stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 


Wójt Gminy Gzy Barbara Polańska wniosła prośbę o przegłosowanie autopoprawek do 
-

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

l. 	 Zwiększa się plan dochodów bieżących na rok 2017 o kwotę 8.400,00 zł. Dochody 

ogółem wynoszą 15.869.271,28 zł, w tym dochody bieżące 15.638.955,45 zł. 

2. 	 Zwiększa się plan wydatków bieżących na rok 2017 o kwotę 8.400,00 zł. Wydatki 

ogółem wynoszą 16.058.908,28 zł, w tym dochody bieżące 15.175.335,81 zł. 

3. 	 Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy" w 2018 roku o kwotę 

60.500 zł i w 2019 roku o kwotę 30.190,00 zł. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 

584.363,0 zł. 

4. 	 Paragraf1 ust. 2 projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy na rok 2017 otrzymuje brzmienie "Dokonuje się zmian w wykazie 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 

niniejszej uchwały". 

5. 	 Paragraf l ust. 3 projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy na rok 2017 otrzymuje brzmienie "Do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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" 
dołącza się objaśnienia przyjętych wartości . 


Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 


Gminy Gzy - stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 


Przewodniczący L. Pytel- zaproponował przegłosowanie autopoprawek Wójta Gminy: 


1. Zwiększa się plan dochodów bieżących na rok 2017 o kwotę 8.400,00 zł. 

Dochody ogółem wynoszą 15.869.271,28 zł, w tym dochody bieżące 

15.638.955,45 zł. 

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

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

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na rok 2017 o kwotę 8.400,00 zł. 

Wydatki ogółem wynoszą 16.058.908,28 zł, w tym dochody bieżące 

15.175.335,81 zł. 
" 

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

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

3. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Odbieranie i zagospodarowanie 
" 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy
T

w 2018 roku o kwotę 60.500.0 zł i w 2019 roku o kwotę 30.190,00 zł. Wartość 


całego przedsięwzięcia wynosi 584.363.0 zł. 

" 

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

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

4. Paragraf 1 ust. 2 projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy na rok 2017 otrzymuje brzmienie "Dokonuje się zmian 

w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie 
" 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały . 
" 

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

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

5. Paragraf l ust. 3 projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy na rok 2017 otrzymuje brzmienie "Do Wieloletniej 

"
T

Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości , 
" 

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

" " 
O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła autopoprawkę. 
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Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

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

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła Uchwałę Nr XXXIII151 

/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska- oznajmiła, że nie będzie powtarzała dochodów 

i wydatków lecz powie na czym będą polegały zmiany. 

W dziale 700 - zmniejszono dochody w kwocie 28.000 zł z uwagi na brak zainteresowanych 

kupnem działki we wsi Kozłowo, pozycja ta została usunięta z budżetu. 

Wydatki zmniejszono o kwotę 39.580 zł, a zwiększono o 11.580 zł: 

- w dziale 010 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gzy " o kwotę 5.000 zł, 

- w dziale 750 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne Modernizacja łazienek " 

w Urzędzie Gminy " o kwotę 5.000 zł, 

Po przeprowadzeniu analizy zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę 14.100 zł. 

Są to wydatki które nie będą już wykorzystane i przełożone zostały na inne działy. 

- w dziale 757 po zapłaceniu odsetek od ostatnich rat kredytów przypadających do spłaty na 

rok 2017 i przeprowadzeniu analizy finansowej, zmniejszono plan wydatków bieżących 

o kwotę 20.000 zł, 

- w dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za 

dzieci zamieszkałe na terenie gminy Gzy , a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych 

gmm, 


- w dziale 852 zwiększenie planu wydatków o 3.580zł i zmniejszenie w kwocie 480zł, wynika 


z przeprowadzonej analizy finansowej i zabezpieczenia środków do prawidłowego 


funkcjonowania jednostki GOPS do końca roku budżetowego. 


Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o odczytanie opinii dot. 


projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017r. 


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


Komisji w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - także przedstawiła pozytywną opinię w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2017. 

Wójt B. Polańska przypomniała, że do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały -

budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 są jeszcze autopoprawki, wynikające z końca roku, które 

otrzymali wszyscy radni. Wyjaśniła są nie wielkie kwoty. Chodzi o doprecyzowanie 

budżetu do aktualnych kwot. Są to zmiany i wydatki bieżące w poszczególnych działach. 

Następnie przedstawiła proponowane autopoprawki: 

1. 	 Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 

8.400.0zł. Dochody ogółem wynoszą 15.869.271,28 zł, w tym dochody bieżące 15.638.955,45 

zł. 

2. 	 Do uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 paragraf 3 

otrzymuje brzmienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3 

i 4 do niniejszej uchwały ". 

3. 	 Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4210 o kwotę 

400.0 zł. * 

4. 	 Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4430 o kwotę 

400.0 zł na opłaty i składki. 

5. 	 Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80110 paragraf 3020 o kwotę 

9.450.0 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej. 

6. 	 Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80110 paragraf 4010 o kwotę 

9.450.0 zł. 

7. 	 Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 3110 o kwotę 

1.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznego w domu dla osób bezdomnych. 

8. 	 Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 4010 o kwotę 

2.000 zł. 

9. 	 Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 4210 o kwotę 

740. zł na zakup materiałów. 

10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 4300 o kwotę 

150.0 zł. 

11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 4410 o kwotę 



210. zł. 

12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 4700 o kwotę 

380 zł. 

13. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 3110 o kwotę 

8.276.0 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych. 

14. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 4300 o kwotę 

214 zł na zakup usług. 

15. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 4210 o kwotę 

160 zł na zakup materiałów. 

16. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 4110 o kwotę 

150 zł. 

17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 4700 o kwotę 

100 zł. 

18. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85502 paragraf 4210 o kwotę 

45 zł. 

19. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85502 paragraf 4300 o kwotę 

225 zł na zakup usług. 

20. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85502 paragraf 4700 o kwotę 

180 zł. 

21. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85508 paragraf 4430 o kwotę 

1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za rodziny zastępcze. 


Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 


2017 - stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 


Radny Jacek Barkala zwrócił się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem aby wszystkie 
-

autopoprawki przegłosować w bloku jednym głosowaniem. 


Przewodniczący L. Pytel zapytał, czy jest to wniosek formalny? 
-

Radny J. Barkła - odpowiedział że jest to wniosek formalny w imieniu kilku radnych. 


Radny Zdzisław Kaczorowski - zapytał jaka jest motywacja tego wniosku? 


Radny J. Barkała- odpowiedział, że wszyscy radni otrzymali autopoprawki i jeżeli są 


propozycje przesunięcia między paragrafami w roku 2017 w kwotach symbolicznych , 200zł, 


300 zł, 80zł, to ze względu na by nie tracić czasu i nie głosować oddzielnie każdej 


autopoprawki, co właściwie niema żadnego wpływu na budżet w 2017r. można załatwić to 


jednym głosowaniem. 
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Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego 

J. Barkałę: 

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

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

Przewodniczący L. Pytel - skierował do radnych zapytanie, czy wyrażają zgodę by nie 

odczytywać autopoprawek? 

Nie słysząc odpowiedzi zaczął odczytywać projekt uchwały w spraWIe zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok. 

Radca Prawny Bogusław Sokalski- przerwał odczytywanie projektu uchwały i zwrócił 

zwrócił uwagę, że poprawki nie zostały przegłosowane. Radni podjęli decyzję, że poprawki 

będą odczytane wszystkie na raz, ale o przyjęciu ich radni nie głosowali. 

Przewodniczący L. Pytel- zapytał, kto jest za przyjęciem autopoprawek od l do 21 w treści 

otrzymanej? 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła wszystkie autopoprawki. 

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

Gminy Gzy na rok 2017 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek 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 XXXII/152/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 - która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Jolanta Kurpiecka - przedstawiła główne założenia Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018, który jest związany i ściśle oparty na przepisach 

ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholowego. Następnie przedstawiła główne wytyczne do działalności w tym programie, 

które są pobierane z informacji raportów na Komisariacie Policji w Świerczach, danych 

opartych na sprawozdaniach z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na informacjach 

ze szkół po przez prowadzenie ankiet, obserwacji nauczycieli i dyrektorów. 
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Zwróciła uwagę, że ramowy program działania jest oparty na jednym celu głównym, który 

dotyczy ograniczenia szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających 

z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz używania narkotyków 

i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. Powiedziała, że 

zadania główne są oparte na nowych wytycznych, ponieważ gminne komisje wykonujące 

zadania tego programu są zobowiązane na uwzględnienie profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej, wskazującej i rehabilitacyjnej. Ma to ścisły związek z Narodowym Programem 

Zdrowia, ponieważ od ubiegłego roku istnieje obowiązek sprawozdawczości w tym zakresie. 

W dalszym ciągu będą kontynuowane prace konsultacyjne w punkcie w którym zatrudniona 

jest raz w tygodniu po 2 godziny, pani terapeutka od uzależnień oraz pani psycholog, które są 

dostępne dla wszystkich mieszkańców. Pani Kurpiecka zaznaczyła, że wiele działań będzie 

odbywało się w szkołach po przez różnego rodzaju zajęcia profilaktyczne, dofinansowanie 

imprez oraz organizowanie imprez ogólnodostępnych dla mieszkańców. Jest zamiar 

dofinansowywania zakupu różnego rodzaju materiałów. Przewidywane jest również 

ewentualne finansowanie opinii biegłych, ponieważ są przypadki, że osoby uzależnione trzeba 

kierować na zobowiązanie do leczenia po przez sąd. Ogólny budżet na ten cel jest przewidziany 

w kwocie 40.425 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 37.525 zł i przeciwdziałanie 

narkomani - 2.900 zł. Propozycja wynagrodzeń dla komisji jest następująca: dla 

przewodniczącego komisji miesięcznie na umowę zlecenie kwota 250 zł brutto, dla zastępcy 

przewodniczącego na umowę zlecenie raz na kwartał kwota 220 zł, dla pozostałych członków 

komisji wynagrodzenie w kwocie 160 zł brutto. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący poprosił o odczytanie opinii Komisji do projektu uchwały. 

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

Komisji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomani w Gminie Gzy 

na 2018r. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

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

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Gzy na 2018 rok i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu- 15głosami "za" przy 


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


Nr XXXII/153/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 


Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2018 rok 


która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 8. 


a! 


Skarbnik E. Stawińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
-

Finansowej Gminy Gzy. Poinformowała, że ustawa o finansach publicznych nałożyła na 

jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej która jest 

dokumentem planistycznym obok budżetu. Obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu 

nakłada ustawa o finansach publicznych. Gmina Gzy posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu 

wieloletnich kredytów do roku 2024 i planowaną emisję obligacji w kwocie 1.500.000 zł 

i planowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w kwocie 400.000 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 467.169 zł do zaciągnięcia 

w roku 2018 z okresem spłaty 2019-2027. 

Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 14.403.650,69 zł 

z tego: 

dochody bieżące - 14.303.650,69 zł i dochody majątkowe -100.000 zł 

Wydatki zaplanowano wydatki w wysokości 16.331.819,69 zł 

z tego: 

wydatki bieżące - 13.866.541,91 zł i wydatki majątkowe - 2.465.277,78 zł. 

Różnica między dochodami gminy, a wydatkami w roku 2018 stanowi deficyt budżetu 

w kwocie 1.928.169 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji 

w kwocie 1.061.000 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 400.000 zł oraz z pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej -467.169 zł. 

Przychody na 2018 r. zaplanowano w kwocie 2.367.169 zł. Planowana jest emisja obligacji 

w kwocie 1.500.000 zł oraz zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 400.000 zł 

i zaciągniecie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków 
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pochodzących z budżetu UE w kwocie 467.169 zł z tego na pokrycie deficytu 1.928.169 zł 


i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 439.000 zł. 


Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4.178.169 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, 


planowanej emisji obligacji i planowanych pożyczek w roku 2018 zgodnie z harmonogramem 


spłat do 2027 r. włącznie. Wskaźniki spłat zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach 


publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu. 


Na rok 2018 r. planowane są następujące zadania: 

" projekt realizowany przez GOPS w latach 2017-2018; 

" 
- "Nasze wsparcie - Twój sukces 

- "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy - projekt realizowany w latach 2017-2018; 

- "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki 
" Włościańskie - projekt realizowany w latach 2016-2018; 

- "Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 

położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018" - realizacja 2017 i 2018 r. ; 

- Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 

położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019" realizacja 2018 i 2019 r. ; 

- "Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych 
" położonych na terenie gminy Gzy - realizacja 2017 -2018; 

- "Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych 
" 

położonych na terenie gminy Gzy - realizacja 2018 -2019; 

- "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 
" terenie gminy Gzy - realizacja 2018-2019; 


" 
- "Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa, rozbudowa realizacja 2016-2018; 

- "Przebudowa drogi gminnej nr 340111 W Porzowo-Sulnikowo- Skaszewo na odcinku 
" Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - realizacja 2016-2018. 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 

bl 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak- odczytał opImę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 



ci 
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Uchwała Nr Ci.353.20 l7 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel- poprosił Przewodniczących Komisji o odczytanie opinii. 

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

Komisji do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska- także przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

dl 

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

Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących na 2018 rok o kwotę 60.500,00 zł. Dochody ogółem 

wynoszą 14.464.150,69 zł , w tym bieżące 14.364.150,69 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 60.500,00 zł, wydatki ogółem wynoszą 

14.392.319,69 zł. 

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na 2018 rok o kwotę 89.186,76 zł, wydatki bieżące 

wynoszą 13.955.728,67 zł. 

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę 28.686,76 zł, wydatki 

majątkowe wynoszą 2.436.591,02 zł. 

5. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy " w 2018 roku o kwotę 

60.500,00 zł i w 2019 roku o kwotę 30.190,00 zł. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 

584.363,00 zł. 

6. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia 	 " Przebudowa drogi gminnej nr 34011 W Porzowo

Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo " o 76.000,00 zł, wartość 

przedsięwzięcia wynosi 424.000,00 zł (zmiana wynika z pomyłki pisarskiej i ma na celu 

doprowadzenie do zgodności z projektem uchwały budżetowej na rok 2018). 

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

- stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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el 

Radny Jacek Barkala- w imieniu 5 radnych zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie 

wszystkich autopoprawek za jednym głosowaniem bez ponownego czytania. Wniosek 

uzasadnił tym, że przedstawione autopoprawki nie mają wpływu na budżet 2018 r. ,ponieważ 

zadania majątkowe i inwestycyjne z takich samych względów będą określone 

w autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej. 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie wlw wniosek. 

" 
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu 1 4  głosami "za , przy 

" " 
O głosów "przeciwnych oraz 1 głosie "wstrzymującym pozytywnie rozpatrzyła wniosek 

formalny zgłoszony przez radnego Pana J. Barkałę 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie jednorazowo wszystkie odczytane 

autopoprawki. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawki 

przedstawione przez Panią Wójt. 

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 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu- 15 głosami "za" , przy 

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

Nr XXXII1l54/20 17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy która stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

al 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok 

został opracowany i przedłożony do dnia 15 listopada 2017 r. Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie i na ręce Pana Przewodniczącego Rady. Do tego czasu do wielu 

zadań nie były znane konkretne kwoty, ceny i realizacja. W związku z tym projekt uchwały 

budżetowej zostanie przedstawiony na dzień 15.11.2017 r., a następnie będą wprowadzone 

autopoprawki . 

O szczegółowe omówienie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. poprosiła Panią Skarbnik 

Gminy. 
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Skarbnik E. Stawińska - powiedziała, że dochody w projekcie budżetu na 2018 rok wynoszą 

14.403.650,69 zł, wydatki 16.331.819,69 zł. Deficyt budżetu na 2018 r. wynosi 1.928.169,00 

zł z tego przychody 2.367.169,00 zł. 

Przychody dzielą się na zaciągnięte pożyczki w kwocie 400.000 zł, przychody z zaciągniętych 

pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 467.169,00 zł i przychody 

z emisji obligacji 1.500.000,00 zł. 

Rozchody, czyli spłata zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 439.000,00 zł. 

Dotacje jakie Gmina otrzyma na 2018 r. - 4.393.290,00 zł z tego 2.719.000,00 zł to ,,500+". 

Z tytułu umów w sprawie pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej 

na przebudowę drogi powiatowej Ojrzeń-Gąsocin-Lady Krajęczyno z Powiatem Pułtuskim -

400.000,00 zł. 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wynoszą 40.425,00 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

zostało zaplanowane 37.525,00 zł, na zwalczanie narkomanii 2.900,00 zł.-

Dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z uprawnieniami Szkoły 

Publicznej z oddziałem zerowym i oddziałem przedszkolnym w Gzach 650.385,00 zł, dotacja-

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach 90.000,00 zł. Razem - 740.000,00 zł.-

Dotacja celowa z budżetu Gminy dla podmiotów nie należących do sektora finansów 


publicznych - 3.000,00 zł. 


Fundusz sołecki zaplanowano w kwocie 398.638,05 zł z tego na wydatki bieżące 255.870,57 


zł, na wydatki majątkowe 142.767,48 zł. 


Na 2018 r. zaplanowano 16 inwestycji z tego ważniejsze to: 


- Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa, rozbudowa 400.000,00 zł
-

- Przebudowa drogi gminnej we wsi N owe Przewodowo -100.000,00 zł 

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki - 85.000 zł 

- Przebudowa drogi gminnej Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo -

400.000,00 zł 

- Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową - 177.315,36 zł w tym z funduszu 

sołeckiego w kwocie 83.043,70 zł 

- Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej we wsi Grochy-Imbrzyki - 4.000,00 



I 
l· 

i 

- 17 -

zł w tym z funduszu soleckiego- 4.000,00 zł 

- Zainstalowanie barierek przy drodze gminnej we wsi Gzy-Wisnowa - 5.160,00 zł 

w tym z funduszu sołeckiego - 5.160,00 zł 

- Utwardzenie chodnika kostka brukową przy PSP Skaszewo - 15.000,00 zł w tym z funduszu 

sołeckiego - 7.105,86 zł 

- Montaż lampy ulicznej we wsi Przewodowo Poduchowne - 5.000,00 zł w tym z funduszu 

sołeckiego - 5.000,00 zł 

- Zakup latarni solarnych z montażem we wsi Ołdaki na kwotę 10.000,00 zł w tym z funduszu 

sołeckiego 10.000,00 zł 

- Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo 5.000,00 zł, w tym z funduszu 

sołeckiego - 5.000,00 zł 

- Zakup kosiarki bijakowej bocznej we wsi Zalesie - 8.686,76 zł w tym z funduszu sołeckiego 

- 8.686,76 zł 

- Rozbudowa nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki 

Włościańskie - środki własne - 90.912,02 zł, środki z pożyczki - 467.169,00 zł rozdzielone 

na różnicę - 267.027,64 zł jako wkład własny 

- Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka 25.000,00 zł w tym z funduszu 

sołeckiego - 14.771,16 zł. 

Ogółem koszt wszystkich inwestycji wynosi 2.065.277,78 zł + 400.000,00 zł dotacja dla 

Powiatu Pułtuskiego, całość ta daje wydatki majątkowe. 

Projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

bl 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz 

o możliwości sfinansowania deficytu. 

Uchwała Nr Ci.354.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu 

stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinfonnował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

budżetowej Gminy Gzy na rok 2018. 

dl 

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

na rok 2018: 

1. W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490 zwiększa się plan dochodów bieżących na 2018 

rok o kwotę 60.500,00 zł. Dochody ogółem wynoszą 14.464.150,69 zł w tym bieżące 

14.364.150,69 zł. 

Wyjaśniła, że kwota wynika z przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
ł 

odpadów komunalnych. f 

2. W planie wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 usunięto zadanie 

inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki 
" 

o wartości 85.000,00 

zł. 

Po skosztorysowaniu drogi wartość kosztorysowa wynosi 400.000,00 zł i na dzień dzisiejszy 

trzeba zrezygnować z zadania. 

3. W dziale 800 rozdział 8010 l paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne 

pn. "Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim 
" 

o wartości 17.894,14 zł, co prowadzi do zmniejszenia w dziale 800 rozdział 8010 1 paragraf 

6050 6050 wartości zadania pn. " Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP 

Skaszewo 
" 

o kwotę 7.894,14 zł (Na kwotę 17.894,14 zł składa się 10.000,00 zł z zadania 

pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki 
" 

i 7.894,14 zł z zadania pn. 

"Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP Skaszewo 
" 

). 

4. Zwiększenie w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 wartości zadania inwestycyjnego 

pn. " Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach: Grochy-Imbrzyki, Łady, 

Kozłowo, Wójty-Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, 

Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa o 11.000,00 zł. 

5. W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego 
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pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 34011W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku 


Sulnikowo Nowe Skaszewo " o 24.000,00 zł. 


6. W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 4300 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

60.500,00 zł z przeznaczenie na zakup usług związanych z odbieraniem 

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości. 

7. W dziale 900 rozdział 90095 paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. 

"Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo " o wartości 20.000,00 zł. 

8. W dziale 900 rozdział 90095 paragraf 6060 w zadaniu pn. " Zakup i montaż wiaty 

przystankowej we wsi Sulnikowo " następuje zmiana klasyfikacji na paragraf 6050. 

9. W dziale 900 rozdział 90095 paragraf 6060 w zadaniu pn. "Zakup kosiarki bijakowej bocznej 

we wsi Zalesie " następuje zmiana klasyfikacji na paragraf 4210. 

10. W dziale 921 rozdział 92109 paragraf 4210 wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. 

"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przewodowo-Majorat " o wartości 20.000,00 

zł. 

11. Plan wydatków ogółem wynosi 16.392.319,69 zł w tym bieżące 13.955.728,67 zł 

i majątkowe 2.436.591,02 zł. 

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 stanowią załącznik nr 16 do-

niniej szego protokołu. 

el 

Wójt B. Polańska -uzupełniła, że projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 został 

sporządzony na podstawie projektu subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej. 

Właściwe kwoty do budżetu, Gmina otrzyma po uchwaleniu budżetu państwa. 

Zaznaczyła, że w ciągu roku budżet Gminy ulega kilkakrotnym zmianom, między innymi z 

uwagi na zmianę przepisów prawnych. Dlatego w jej autopoprawkach stały się rzeczy 

oczywiste tak jak np. zmiana klasyfikacji- zmiana wydatków majątkowych na wydatki bieżące 

i odwrotnie. Budżet cały rok jest elastyczny. Zmiany jego dokonywane są na posiedzeniach 

komisji i sesji. 

Po wykonaniu budżetu sporządzane są sprawozdania. Pieniądze, które nie zostały zrealizowane 

w 2017 r. przechodzą w nadwyżkę budżetową, która jest dzielona. 

Radny Mariusz Mordwiński - zapytał Pana Sołtysa wsi Zalesie jaki wygląda kosiarka 

bijakowa boczna? 

SoHys wsi Zalesie Stanisław Sitkowski -odpowiedział, że jest to kosiarka do ciągnika. 
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Przewodniczący L. Pytel poddał pod głosowanie autopoprawki Wójta Gminy: 

1. W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490 zwiększa się plan dochodów bieżących na 2018 

rok o kwotę 60.500,00 zł. Dochody ogółem wynoszą 14.464.150,69 zł w tym bieżące 

14.364.150,69 zł. 

"
R

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

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

2. W planie wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 usunięto zadanie 
" 

inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki o wartości 85.000,00 

zł. 

"
R

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

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

3. W dziale 800 rozdział 80 l O l paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. 
" 

" Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim 

o wartości 17.894,14 zł, co prowadzi do zmniejszenia w dziale 800 rozdział 80101 paragraf 

6050 6050 wartości zadania pn. " Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP 

" 


Skaszewo o kwotę 7.894,14 zł (Na kwotę 17.894,14 zł składa się 10.000,00 zł z zadania 
" 

pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki i 7.894,14 zł z zadania pn. 

"
R

"Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP Skaszewo ). 

"
R

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

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

3. 	 W dziale 800 rozdział 80101 paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. 
" 

" Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim 

o wartości 17.894,14 zł, co prowadzi do zmniejszenia w dziale 800 rozdział 8010 1 paragraf 
" 

6050 wartości zadania pn. " Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP Skaszewo 

o kwotę 7.894,14 zł (Na kwotę 17.894,14 zł składa się 10.000,00 zł z zadania "Przebudowa 
" 

drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki i 7.894,14 zł z zadania pn. "Utwardzenie chodnika 
" 

kostką brukową przy PSP Skaszewo ). 


Następnie zapytał Panią Danutę Ojrzeńską - dyrektor PSP w Skaszewie, czy zna temat, iż 


zmniejszyła się wartość zadania pn. "Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP 


Skaszewo"? 
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Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska -

odpowiedziała, że nie bardzo rozumie pytanie Pana Przewodniczącego. Przyznała, że 

rzeczywiście było takie zadanie, ale kwoty nie znała dokładnie. Nie bardzo rozumie zasadność 

pytania Pana Przewodniczącego i nie wie co miałaby odpowiedzieć. 

Przewodniczący L. Pytel zapytał ponownie, czy Panią dyrektor, czy zna ten temat? 

Oznajmił, że zachodzi zmiana, że nie będzie utwardzenia chodnika kostka brukową, a pieniądze 

będą przeznaczone na adaptację dokumentacji sali gimnastycznej przy szkole. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska odpowiedziała, że 

czasami trzeba poświęcić coś kosztem czegoś innego. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak na temat autopoprawki nr 3 powiedział, że jest jej -

przeciwny. Wyjaśnił, że w chwili obecnej słuchając Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

2027 r., Gminy w tej chwili nie stać na projektowanie sali gimnastycznej, utrzymanie 

i wprowadzanie do budżetu budowy drugiej sali gimnastycznej na terenie gminy Gzy. Jego 

zdaniem, inwestycja jest potrzebna i nie jest przeciwny. Być może jest to konieczne po 

przeprowadzeniu prawdziwej reformy oświaty na terenie gminy Gzy. Podkreślił, że w tej 

chwili do oświaty dokłada się prawie 60% budżetu. W związku z tym w tej chwili nie jest 

uzasadnione wprowadzać adaptację dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie 

Włościańskim, być może dopiero przy następnej Radzie Gminy. A jak na razie z tego co się 

ońentuje i z informacji Pani Skarbnik i informacji Pani Wójt do 2022 r. nie można wziąć 

żadnych kredytów, pożyczek itd., chyba, że zostanie wydłużony czas spłaty, tak to rozumie. 

Radny Jacek Grochowski stwierdził, że na razie to byłby dopiero początek inwestycji. -

Poczynione zostały już pierwsze kroki, z funduszu sołeckiego i przy udziale Gminy został 


zakupiony projekt. Teraz chodzi o dostosowanie projektu do potrzeb terenu. W związku 


z tym jeśli radni nie podejmą tematu to zatrzymają to. 


Pieniądze, które zostały już wydane przepadają. Być może pojawi się możliwość rozpoczęcia 


budowy obiektu za jakiś czas, a radni do tego będą przygotowani. To, że nie można wziąć 


kredytu, jak powiedział jego przedmówca, to jeżeli wydłuży się terminy, to możliwość będzie. 


Natomiast w tej chwili nie jest znana kwota kosztów. Ale gdy radni nie będą do tego 


przygotowani i nie podejmą żadnych działań, to wspólnie skażą tamtejsze społeczeństwo na to, 


że kiedyś w przyszłości będzie sala. Dodał, że jest radnym teraz i po to, żeby służyć ludziom, 


a nie żeby ktoś za niego kiedyś coś będzie robił. Był za autopoprawką Pani Wójt. 
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Radny Piotr Kownacki - stwierdził, że nie widzi żadnego problemu w tych sprawach. Uznał, 

że rezygnując z położenia chodnika z kostki, rezygnując z przebudowy drogi gminnej we wsi 

Nowe Przewodowo to pieniądze są. Uważał, że nie jest gwahowne budowanie sali 

gimnastycznej, ale chodzi o dokumentację. A później stopniowo może będzie się coś działo. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - zaznaczył, że pieniądze, które będą wydane, czy 

dzisiaj, czy w przyszłości będą to pieniądze wydane z dróg. A koszt inwestycyjny sali będzie 

wynosił 3.000.000,00 zł. Z kwoty tej będzie pokryte 50%, a 1.500.000,00 zł musi dołożyć 

Gmina. A teraz należy sobie wytłumaczyć, co jest bardziej potrzebne. Jego zdaniem, 

ważniejsze są drogi. Dalej zapytał, co z bezpieczeństwem , ochroną przeciwpożarową? Dodał, 

że najmłodszy samochód na terenie gminy ma 25 lat, reszta to samochody 30-letnie. Poza tym 

wszystkie gminy mają Gminne Ośrodki Kultury, w gminie Gzy nie ma, ponieważ Gminy nie 

stać. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie D. Ojrzeńska - zwróciła uwagę, że 

Ministerstwo Edukacji składa bardzo poważne deklaracje, że znaczne fundusze będą 

przeznaczone na rozwój kultury fizycznej i sport. W związku z tym pieniędzy tych trzeba 

szukać i po nie sięgać. A salą gimnastyczną codziennie mogłoby się cieszyć 120 osób. Według 

niej nie są to jakieś fanaberie, pieniądze marnotrawione, czy wydawane lekką ręką. W pełni 

zdaje sobie z tego sprawę, że w naszej Gminie, każda jedna złotówka jest oglądana trzykrotnie 

zanim zostanie wydana, czy to w sektorze oświaty, czy w sektorze innym. Poinformowała, że 

razem z Panią Wójt na co dzień uzgadniają i rozmawiają o różnych możliwościach. Następnie 

podzieliła się swoimi refleksją i spostrzeżeniami, że niedawno jadąc do Warszawy 

i przejeżdżając drogą przez miejscowości podwarszawskie, wiedząc, że jest to inny portfel 

zwracała uwagę na szkoły. Porównując te szkoły do naszych szkół, to są to dwa zupełnie inne 

światy. Szkoły są z wymienionymi oknami, wokół zrobione przynajmniej 2-3 place zabaw ze 

sztucznymi nawierzchniami, piękna elewacja. Następnie zapytała gdzie jest mowa 

o wyrównywaniu szans edukacyjnych? Uznała, że czegoś takiego nie ma. 

Jedna rzecz , o którą prosiła to minimalizowanie dysproporcji między ośrodkami wiejskimi 

i wielkomiejskimi, iż nigdy nie da się zlikwidować dysproporcji i zawsze dzieci wiejskie będą 

na straconej pozycji. 

Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak w odniesieniu do przeprowadzenia reformy oświaty -

na terenie gminy powiedział, że jeżeli będzie namiastka zamykania szkoły, to pierwszym 

argumentem będzie brak sali gimnastycznej PSP w Skaszewie. 
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Zwrócił uwagę, że żeby nie zamykać furtki radni powinni przyjąć autopoprawkę gdyż nie są 

to aż tak duże pieniądze, a drogi i bezpieczeństwo się nie zmienią przez 17. 894,14 zł na 

terenie gminy. A jeżeli finansowania nie będzie, nie będzie budowy sali. 

Radny M. Mordwiński w odpowiedzi Panu Sohysowi W. Pawlakowi poinformował, że -

radni na posiedzenie Komisji otrzymali pakiet podań od mieszkańców gminy w tym sohysów 

o remont dróg. Dalej zapytał, co powiedziałby tym ludziom? 

Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak - odpowiedział, że jeżeli w budżecie 17.894,14 zł zostanie, to 

jest pierwszy za remontem dróg w Gzach? 

Radny P. Kownacki stwierdził, że bardzo szanuje Pana Wiceprzewodniczącego Rady, ale 

gmina Gzy to nie jest tylko wieś Gzy, ale i inne wnioski. 

Radny J. Barkała- przypomniał, że radni nie zastanawiają się nad kwotą 17.894,14 zł. Uznał, 

ze trzeba powiedzieć jasno i otwarcie, że adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej to nie 

kwota 17.894,14 zł tylko 39.000,00 zł, a w autopoprawkach ledwie udało się wygospodarować 

17.894,14 zł. W związku z tym brakuje jeszcze ponad 20.000,00 zł. Przyznał, że Pani dyrektor 

PSP w Skaszewie słusznie zauważyła dysproporcje. Dodał, że jego priorytet to mieszkańcy 

gminy i możliwość wyjazdu ze swoich miejscowości. Sam jeździ dużo po Polsce i takich 

dziadowskich dróg jak na terenie gminy Gzy to w Polsce chyba nie ma. Dalej zapytał, co 

z tego jeśli projekt budowy sali gimnastycznej opiewa na 3.000.000,00 zł i Gmina otrzyma 

nawet dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł skoro trzeba wziąć 1.000.000,00 zł kredytu, 

żeby pobudować sałę? Jednocześnie zaznaczył, że sala będzie generowała koszty utrzymania, 

a Gmina nadal będzie się topić. Za przykład podał sołectwo Nowe Borza , którego Pan Sohys 

wielokrotnie prosi o naprawę, bo drogą nie można przejechać. A za 1.000.000,00 zł można 

zrobić 3 km drogi. 

Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak prosił, żeby na terenie gminy wskazać mu gorszą drogę niż 

jest droga od Szyszk do Ostaszewa i od Szyszk w stronę Urzędy Gminy Gzy. 

Radny J. Barkała wyjaśnił, że właśnie w tym kontekście powiedział, żeby pieniądze -

przeznaczyć na budowę dróg , a nie na budowę sali gimnastycznej. 


Prezes Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego Wojciech Żukowski -powiedział, że 


reprezentuje rejon Skaszewa i chciałby też, żeby była pobudowana sala gimnastyczna. Uważał, 


że duże koszty generuje Publicznym Gimnazjum w Gzach, a jeszcze zostało niecałe dwa lata. 


W ubiegłym roku Gmina dołożyła do szkoły 1.600.000,00 zł. Podejrzewa, że jak nie będzie PG 


to 1.000.000,00 zł co roku będzie na inwestycje. W związku z tym zwrócił się z prośbą 
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do części radnych o niezamykanie możliwości budowy sali gimnastycznej przy PSP 

w Skaszewie, żeby można było poczynić jakieś kroki i wrócić z tą sprawą. Bo może pieniądze 

będą na salę dużo większe jak na drogi i może będzie można robić inwestycje. A jak Polska 

nie będzie w Unii Europejskiej to może tak być, że pieniędzy na drogi nie będzie ani własnych, 

ani unijnych. 

Radny Z. Kaczorowski odpowiadając Panu Wiceprzewodniczącemu powiedział, że wie -

głęboko na sercu dobro gminy, co prawda nie wie dlaczego. Przez wiele lat odnosił zupełne 

inne wrażenie, ale dzisiaj pewnych rzeczy nie rozumie. Nawet nie odważyłby się dzisiaj 

powiedzieć coś takiego, że drogi są najważniejsze. To, że rzeczywiście aura pogodowa nie 

sprzyja, powoduje, że wielu mieszkańców gminy nie może dojechać do swoich domów. Ale 

muszą być jakieś pńorytety- są to szkoły, najważniejsze miejsca na terenie gminy. Następnie 

przypomniał, że kiedy osobiście składał propozycje i pytał się, czy Pan Wiceprzewodniczący 

będzie wnioskował za powołaniem PSP w Gzach, to Pan Wiceprzewodniczący powiedział nie. 

Dalej zapytał, gdzie Panu Wiceprzewodniczącemu leży na sercu dobro szkół? Uznał, że wręcz 

przeciwnie, Pana Wiceprzewodniczącego stanowisko było wielokrotnie i wieloznacznie 

przeciwne interesowi gminy. W związku z tym nie rozumie dlaczego Pan Wiceprzewodniczący 
" 

zajmuje stanowisko "za i "przeciw". Jego zdaniem, łatwo jest dzisiaj pokłócić drogami, iż 

wielu mieszkańców nie może dojechać do swojego domu, ale taka jest pogoda i wieloletnie 

zaniedbania. Stwierdził, że tak naprawdę z Gminą związał się tak od 1994 r. i w budżecie 

Gminy nie widział jakiejś świetlanej przyszłości, że nagle Gminę będzie na wszystko stać i tak 

jest dalej. Uznał, że chyba Pan Wiceprzewodniczący nie rozumie jak w tej chwili wygląda 

sytuacja oświaty, która pokutuje za poprzednie lata , ponieważ w Gminie nigdy nie prowadzono 

polityki szerokiej. Odbijało się to tym, że wpływy w niektórych miejscowości, a szczególnie 

radnych z tych miejscowości torpedowały zdrowo-rozsądkowe myślenie. To doprowadziło do 

prowadzenia wielokrotnie w poprzednich latach, że radni toczyli zupełnie niepotrzebne wojny. 

Tak było zawsze. Zawsze coś tworzyło się przez przypadek, a nigdy przez zdrowo-rozsądkowe 

myślenie. Dzisiaj też by to zrozumiał. Jako część radnych sami wycofali się z wniosku 

budowy na następny rok, słysząc logiczne zapewnienia, że uzyskają pieniądze na aktualizację, 

na dostosowanie dokumentacji i przyszli na posiedzenie Komisji z taką propozycją. 

A to , że przypadek zrządził, że rozdzielono komisje i mieli wątpliwości szerokiego 

rozmawiania na ten temat i do tego doszło. Zaznaczył, że nie ma żadnej złej woli. Po prostu 

trzeba było to rozegrać inaczej. Porozmawiać szczerzej , uczciwiej, przegłosować. 
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Na pewno radni by się pogodzili nawet z niewygodnym rozwiązaniem. Dodał, że jeśli ktoś 

mówi, że leży mu na sercu interes oświaty, a jednocześnie za chwilę mówi, że ważniejsze jest 

bezpieczeństwo, drogi, to nic nie jest ważniejsze jak przyszłość naszych dzieci, które muszą 

żyć w normalnych warunkach. Podkreślił, że sale gimnastyczne przy szkołach nie są żadną 

fanaberią, ale wymogiem dzisiejszych czasów. Są to podstawowe warunki do egzystencji 

naszych dzieci. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak powtórzył, że są inne ważne zadania jak-

bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, kultura. Nie ma nic przeciwko edukacji, ale 

edukacji dobrze rozumianej, nie 60% budżetu. Poinformował, że jego logika wskazuje, że 

najpierw trzeba zreformować oświatę, a później budować. 

Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki poinformował, że według niego najważniejszą 

rzeczą jest podjęcie słusznej decyzji, czy Gminę będzie w ogóle stać na taką inwestycję? 

Zwracając się do Pani dyrektor PSP w Skaszewie powiedział, że nie znaczy, że jak ktoś ma 

helikopter, to każdy musi go mieć. Podkreślił, że przez wieś Grochy-Imbrzyki nie da się jechać. 

I co z tego będzie, jeżeli sala będzie stała pustkami , a dziecko nie będzie mogło dojść do 

domu, czy do przystanku. Uważał, że wszystko musi być po kolei, jak w gospodarstwie 

domowym. 

Radna Jadwiga Koc zabierają głos powiedziała, że wszystko rozumie, że wszystko jest-

potrzebne na terenie gminy. Jeżeli coś się pobuduje i dba się o to, to motywuje społeczeństwo, 

żeby to utrzymać. Dyskutując na posiedzeniach Komisji radni rozważali budżet na 2018 r. 

Radny Pan Z. Kaczorowski i pozostali radni wiedzą jak on wygląda, kroili jak krawiec. 

Przyznała, że faktycznie popierała wniosek Pana Z. Kaczorowskiego. Ale zapytała się jego, czy 

Gminę będzie na to stać. Jeśli będzie stać, wniosek poprze. Ale w tej chwili widzi, że Gminy 

na to nie stać. Radziła poczekać, a może zmienią się czasy, może będzie większy budżet, żeby 

na razie zostawić to w spokoju, żeby nie było między radnymi niesnasek , bo to do niczego 

prowadzi. Uważała, że w tej chwili potrzebne są drogi, iż rodzice wynoszą dzieci na plecach 

do autobusu. Powiedziała, że całym sercem jest za tym, żeby powstała sala i żeby dzieci miały 

dostęp do sportu i kultury, ale nie ma się czym rządzić. Jako radni chcą gospodarować tak jak 

tylko potrafią i prosi o wyrozumienie. 

Sołtys wsi Przewodowo Poduchowne Jan Mosakowski odnośnie przeniesienia klas-

Publicznego Gimnazjum do publicznych szkół podstawowych uznał, że żaden radny nie 

zastanowił się są to duże koszty. 
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Wójt B. Polańska wyjaśniła, że jeżeli była podejmowana decyzja o przemeSlemu-

Publicznego Gimnazjum gdziekolwiek to nie było możliwości przeniesienia PG do dwóch 

szkół. Założeniem reformy było, że wszystkie klasy maja być w jednej szkole, a szkoły nasze 

nie były do tego przystosowane, Dlatego z Paniami dyrektorkami robiły różne posunięcia, aby 

uczniom zabezpieczyć klasy lekcyjne w szkołach podstawowych I-VIII 

Radny J. Barkała przypomniał, że w tamtym czasie głosował za tym, żeby przenieść PG -

do szkół podstawowych. Oznajmił, że za rok hala gimnastyczna w Gzach będzie stała pustkami. 


W związku z tym trzeba odpowiednio zorganizować zajęcia dla uczniów klas IV -VIII 


w tych szkołach. 


Radny J. Grochowski poinformował, że do niego nie dociera argument, że Gminy nie stać. 


W taki sposób można byłoby nie budować budynku gospodarczego przy urzędzie gminy , nie 


remontować budynku urzędu, przebudowywać świetlicy wiejskiej w Szyszkach, wymieniać 


dachu na budynku świetlicy w Kozłówce tylko robić drogi, a taka możliwość była przez 28 lat. 


Nadmienił, że do Powiatu przekazuje się ok. 500.000 zł i nikt nie mówi, że Gminy nie stać, 


chociaż można było powiedzieć, że Gminy nie stać i niech Powiat nie buduje drogi. Uznał, czy 


właściwe jest posunięcie, że nie dać przegłosować 17.894,14 zł, czy 40.000,00 zł 


i zablokować, bo Gminy nie stać. Był za tym, żeby dać szansę nie tylko obecnej Radzie, ale 


przyszłej Radzie, żeby mogli zbudować salę. 


Radny J. Barkała powiedział, że co z tego jeśli będzie projekt sali i w 2020 r. budowa sali 


gimnastycznej przy PSP w Skaszewie będzie wprowadzona do zadań inwestycyjnych. Jego 


zdaniem na budowę sali musi być przeznaczone minimum 1.000.000,00 zł i automatycznie do 


2024 r. nie zostanie zbudowany nawet 1 km drogi. 


Sołtys wsi Nowe Borza Henryk Elak stwierdził, że w jego wsi, w drodze dół popędza dół. 


Radna Marianna Fiłipowicz jej zdaniem, temat budowy sali gimnastycznej należy podjąć, 
-

ponieważ tamtejsza strona gminy jest zdecydowanie pokrzywdzona w stosunku do całej 

gminy. Osobiście była "za" wprowadzeniem zadania inwestycyjnego. 

Radny Z. Kaczorowski uznał, że dalsza dyskusja nie ma sensu i zaproponował głosowanie 

nad autopoprawką. 

Przewodniczący L. Pytel ponownie odczytał treść autopoprawki nr 3 i poddał ją pod -

głosowanie. 
" 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , przy 4 

głosach "przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 
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4. Zwiększenie w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 wartości zadania inwestycyjnego 

pn. " Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach: Grochy-Imbrzyki, Łady, 

Kozłowo, Wójty-Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, 

Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa o 11.000,00 zł. 

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

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

5. W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego 

pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 34011 W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku 

Sulnikowo - Nowe Skaszewo " o 24.000,00 zł. 

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

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

6. W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 4300 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

60.500,00 zł z przeznaczenie na zakup usług związanych z odbieraniem i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości. 

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

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

7. W dziale 900 rozdział 90095 paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. 

"Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo " o wartości 20.000,00 zł. 

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

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

8. W dziale 900 rozdział 90095 paragraf 6060 w zadaniu pn. " Zakup i montaż wiaty 

przystankowej we wsi Sulnikowo " następuje zmiana klasyfikacji na paragraf 6050. 

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

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

9. W dziale 900 rozdział 90095 paragraf 6060 w zadaniu pn. "Zakup kosiarki bijakowej 

bocznej we wsi Zalesie " następuje zmiana klasyfikacji na paragraf 4210. 

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

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

l O. W dziale 921 rozdział 92109 paragraf 421 O wprowadza się nowe zadanie bieżące 

pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przewodowo-Majorat " o wartości 

20.000,00 zł. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

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

11. Plan wydatków ogółem wynosi 16.392.319,69 zł w tym bieżące 13.955.728,67 zł 

i majątkowe 2.436.591,02 zł. 


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

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

gI 
Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 

z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek 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 Budżetową Gminy 

Gzy na rok 2018 Nr XXXII/155/2017 - która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie Sesję opuściła radna i jednocześnie Przewodniczqca Komisji Oświaty, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena Kwiatkowska. Aktualna ilość radnych 

biorqcych udział w posiedzeniu 14. 

Ad. pkt 10. 

Wójt Gminy B. Polańska- zabrała głos w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Gzy. Oznajmiła, że regulamin został omówiony wcześniej na wspólnym 

posiedzeniu Komisji i Sesji w dniu 29 listopada 2017 r .. Po przesłaniu uchwały do nadzoru 

prawnego powstała sugestia by w Regulaminie z rozdziału 6 wykreślić paragraf 22 tj. zapis 

"Właściciel nieruchomości ma obowiązek do oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub 

furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę domowe ł 

mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego ". W rozdziale 9 w paragrafie 25 

usunąć ustęp 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie " 

podlega karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie". Spmwy te regulują inne przepisy. 

Zaproponowała uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy 

bez wyżej wymienionych punktów tak jak omawiane to było na posiedzeniach Komisji. 

Przewodniczący L. Pytel- poprosił przewodniczących Komisji o odczytanie opinii do 

projektu uchwały. 

I 



- 29-

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


Komisji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 


na terenie gminy Gzy. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


Emilia Oleksa- także przedstawiła pozytywną opinię Komisji projektu uchwały. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 


utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy 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 XXXIIl156/2017 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy 

która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska- poinformowała, że uchwała odnośnie gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2014 2018 została podjęta w 2014 r. Jednak należy dokonać zmiany, 

ponieważ w miejscowości Skaszewo Włościańskie do lokali mieszkalnych socjalnych dochodzi 

jeszcze jeden lokal, który można wykorzystać jako mieszkanie, a nie był zawarty 

w poprzedniej uchwale. 

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

projektu uchwały. 

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

Komisji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/I72/14 Rady Gminy Gzy 

z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 -2018. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa- również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

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

Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 -2018 

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 XXXII/157/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Gzy z dnia 
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20 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 


mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 -2018- która stanowi załącznik nr 19 do 


niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 12. 


Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 


w miejscowości Łady -Krajęczyno i poddał głosowanie. 


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


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


Nr XXXIII158120 17 w sprawie sprzedaży nieruchomości - która stanowi załącznik nr 20 do 


niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 13. 


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


pracy Komisji stałych Rady Gminy był omawiany na poszczególnych posiedzeniach Komisji. 


Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o odczytanie opinii do projektu uchwały. 


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


Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - także 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 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu- 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę 

Nr XXXIII159120l7 w zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy - która stanowi 

załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 14. 


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


pracy Rady Gminy Gzy był także omawiany na posiedzeniach Komisji i poprosił 


Przewodniczących Komisji o przestawienie opinii. 


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


Komisji projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa- również przedstawiła pozytywną opinię Komisji projektu uchwały. 

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

Gminy gzy 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 XXXIII160/20 17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy- która stanowi 

załącznik nr 22 do niniej szego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel z uwagi na zaistniałą sytuację zgłosił wniosek formalny-

o wprowadzenie do porządku obrad Sesji dodatkowego punktu tj. "Podjęcie uchwały 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego 

i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Ustalono, że będzie to punkt 15 porządku 

obrad. Następnie wlw wniosek poddał pod głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu rady porządek obrad w brzmieniu jak niżej. 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

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

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomani 

w gminie Gzy na rok 2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 


al przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 


Finansowej 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 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; 
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el głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta Gminy; 


fI głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 


Finansowej Gminy Gzy. 


9. 	 Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok: 

al przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

blodczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej 

na 2018 rok oraz 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 autopoprawek Wójta Gminy; 


gI głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 


10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Gzy. 

11. 	 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX:XVII/172114 Rady Gminy Gzy 

z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014- 2018. 

12. 	 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

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

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 

wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy 

Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

16. 	 Odpowiedzi na interpelacje radnych 

17. 	 Sprawy bieżące gminy. 

18. 	 Wolne wnioski i pytania. 

19. 	 Zamknięcie Sesji. 
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Ad. pkt 15. 

Przewodniczący L. Pytel poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 


poszczególnych Komisji Rady Gminy . W związku z tym poprosił Przewodniczących Komisji 


o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 


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


Komisji projektu uchwały. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa- także przedstawiła pozytywną opinię Komisji projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na 

terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

dotacji 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 XXXIII16112017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania 

przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji- która stanowi załącznik 

nr 23 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 16. 

Z uwagi na to, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 17. 

Wójt B. Polańska- oznajmiła ,że z uwagi na aurę jaka jest w tym roku jest bardzo dużo 

telefonów odnośnie przejezdności dróg o nawierzchni żwirowej jak i asfaltowej, w których są 

ubytki. Powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości polepszenia przejezdności dróg. 

Pani Wójt oznajmiła że nigdy do tej pory nie było tak dużej ilości wniosków mieszkańców 

złożonych do projektu budżetu na 2018 r. na piśmie odnośnie jakości dróg, a także wniosków 

telefonicznych. Poinformowała, że rozpatrując wnioski mieszkańców w budżecie jest 

przeznaczona pewna kwota na poprawę stanu dróg, które będą w miarę możliwości polepszane. 

Nie ukrywała, że dojazd do niektórych mieszkańców na terenie gminy jest bardzo ciężki 

ma z tym problem również firma Bis-Błysk. Jednak udało się go rozwiązać, ponieważ po 

odbiór śmieci firma przyjechała mniejszym samochodem. 

i 
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Oznajmiła że do dnia dzisiej szego zostały złożone dwa wnioski do FOGR na zadanie 

"Przebudowa drogi gminnej nr 34011 W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo 

Nowe Skaszewo" o długości 1500 mb (priorytet) i drugi wniosek na drogę o dofinansowanie 
" 

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

Jeżeli będzie możliwość skorzystania ze środków finansowych PROW również będzie 

składany wniosek na drogę Sulnikowo - Nowe Skaszewo. 

Ogłaszany jest przetarg na wykonanie zadania pn. " Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie, otwarcie ofert w połowie 

stycznia 2018 r. Do 10.01.2018 r. złożone zostaną dwa wnioski o wsparcie finansowe w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" na zadanie pn. 

"Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo" i "Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
" 

w sołectwie Przewodowo-Majorat . 

Ad. pkt 18. 


Pani Genowefa Walczyk mieszkanka wsi Przewodowo Poduchowne 
 zapytała, czy Gmina 

nie ma żadnych narzędzi, żeby zmusić firmę wykonującą odbiór śmieci do realizacji swoich 

czynności.Stwierdziła, że trudno jest, żeby każdy z mieszkańców indywidualnie borykał się z 

tym problemem. Według niej Gmina jako przedstawiciel wszystkich mieszkańców gminy 

powinna mieć mocną pozycję w tym kierunku, iż zawiera umowę z firmą, która jest 

podporządkowana mieszkańcom gminy. Jej zdaniem, nie ma zrzucania na drogi i firma zdaje 

sobie sprawę z jakiego rejonu odbiera śmieci. Nie może być to wymówka firmy, że nie może 

odebrać śmieci. 

Wójt B. Polańska odpowiadając na pytanie powiedziała, że wydawałoby się, że firma, która 

podpisuje umowę powinna się wywiązywać ze swoich zobowiązań. W podpisanej umowie 
" 

zawarty jest zapis " w miarę przejezdności dróg . W związku z tym firmę można kierować do 

sądu i egzekwować nie wykonanie swojego zadania. Jednak Gmina ma trochę związane ręce, 

ponieważ praktycznie firm, które zajmują się odbieraniem śmieci jest bardzo mało. Obecnie do 

ogłoszonego przetargu zgłosiły się dwie firmy tj. Firma Błysk- Bis, która odbiera śmieci 

z terenu gminy z ofertą 584.352,01 zł i Partner Dariusz Apelski Warszawa- z ofertą 

1.360.800,00 zł. Przyznała, że faktycznie przy aurze jaka jest, jest problem z odbiorem śmieci 

od pojedynczych mieszkańców. 
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Radna Marianna Filipowicz - przypomniała, że na poprzedniej Sesji zgłaszała sprawę 

Państwa Chmiel. Okazało się, że finna może się wywiązać wysyłając mniejszy samochód za 

co Państwo Chmiel i sama dziękują. 

Radny J. Barkała zwracając się do Państwa radnych i Pani Wójt, powiedział, że skoro są -

pieniądze na adaptację dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim, 

a może w przyszłych latach budowę, to może należałoby spojrzeć obiektywnie w kwestii dróg 

gminnych. Nadmienił, że skoro Państwo Walczykowie w poprzednich latach własne środki 

przeznaczali na drogę gminną, to może należałoby trochę środków przeznaczyć na drogi 

uczęszczane przez mniejszą liczbę mieszkańców. Według niego, mieszkańcy wsi przynajmniej 

powinni jakąś część funduszu sołeckiego przeznaczać na remont dróg w sołectwie. Dla 

przykładu podał sołectwo Żebry-Falbogi, gdzie mieszkańcy środki funduszu przeznaczyli na 

odmulenie stawu, zakup trzeciej kosiarki do koszenia trawy, a teraz składane są wnioski 

o remont dróg w tej wsi. 

Sołtys wsi przewodowo- Majorat Jan Pytel- mówił, że środki finansowe z budżetu Gminy 

przydałyby się również dla PSP w Przewodowie Poduchownym, iż szkoła nie ma nawet 

porządnego boiska. 

Prezes Zarządu Gminnego RP OSP w Gzach Andrzej Jusiński złożył wszystkim od -

wszystkich strażaków najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Życzył spokojnych zabaw 

sylwestrowych i wszystkiego najlepszego. 

Wójt B. Polańska uznała, że jest dużo dyskusji na posiedzeniach, sesjach. Ale wymiana -

słów odbywa się w sposób kulturalny. Chociaż są odmienne zdania nikt nikogo nie obraża. 


W ten sposób można bardzo wiele wspólnie zrobić. Z okazji Nowego Roku życzyła 


wszystkim zdrowia siły i wytrwałości. 


Przewodniczący L. Pytel - z uwagi na kończące się godziny roku 2017, a zbliżający się rok 


2018 złożył wszystkim obecnym na sesji , a za ich pośrednictwem członkom ich rodzin 


i mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia .Życzył dużo zdrowia, dobrych decyzji, 


pomysłów i dobrej współpracy, żeby nadchodzący rok był lepszy i spokojny. 


Ad. pkt 19. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.05 

zamknął XXXII Sesję Rady Gminy Gzy. 
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