
Protokół nr 14/2016 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 22 czerwca 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji - Tomasza Sobieraja 

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu 
i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Tomasz Sobieraj - o godz. 12.40 otworzył wspólne 
posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa 
i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie 
z listami obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 -osobowego 
składu Komisji Rolnictwa i Budżetu 5 członków Komisji i spośród 7-osobowego składu 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 6 członków Komisji , co stanowi 
quorum pozwalające na podejmo anie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Ilona Maria Madziar - Kier. Ref. Inwest. Gosp. Nieruch. i Ochro Środo 
Następnie Prz wodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Projekt uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
Gzy. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałej. 

7. Sprawy bieżące gminy. 
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Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraja i Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowskiej Komisje 

jednomyślnie przyjęły porządek posiedzenia jak wyżej - który stanowi załącznik nr 2 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt l. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka -poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian 


uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 wynika z potrzeby skorygowania dotacji dla 


Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach, ponieważ została naliczona na innych wskaźnikach. 


Wyjaśniła, że dla SSP została obniżona dotacja, iż nie została policzona przez wskaźnik Dl. 


Szkoła wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a MEN potwierdziło, że Gmina 


powinna naliczyć w takiej wysokości jakiej otrzymuj e. W związku z tym wystąpiła konieczność 


wyrównania kwoty dotacji oraz wystąpiły inne sprawy związane z wynagrodzeniem za roboty 


publiczne. 


Podkreśliła, że dochody są wykonywane w miarę dobrze i wydatki także. Część wydatków 


inwestycyjnych już zostało zrealizowane, a część to kwestia podpisywania umów, przetargi. 


Główne wydatki majątkowe będą w drugim półroczu. 


Po stronie dochodów planowane zwiększenie dochodów o kwotę 40.000 zł: 


- w dziale 756 - 15.000 zł 


W wyniku analizy podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 


sporządzenia projektu uchwały były nadplanowe dochody budżetowe w powyższej kwocie; 


- w dziale 750 zwiększenie 25.000 zł 


Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego urzędu Pracy 


wynika z zawartych umów na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych. 


Po stronie wydatków planowane jest zmniejszenie - 47.092 ,26 zł i zwiększenie - 87.092,26 


zł: 


- w dziale 750 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z niższego 


wykonania z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników w I półroczu. 


Jeden pracownik, na pewno nie wróci do końca roku i z tego tytułu powinny oszczędności 


w granicach 37.092,26 zł. 


- w dziale 801 zmniejszenie 10.000 zł z wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne 
" 

pn. "Utwardzenie placu kostką przy PG Gzy . 


W załączniku inwestycyjnym na powyższe zadanie była przeznaczona kwota w wysokości 


15.000 zł. Z uwagi na to, że zaszła konieczność, żeby zwiększyć zakres robót na zadanie 

inwestycyjne pn. "Położenie gresu na korytarzu (parter) w Publicznym Gimnazjum w Gzach, 

o 	 kwotę 10.000 zł, nastąpiło zmniejszenie 10.000 zł z zadania inwestycyjnego pn.
" 

"Utwardzenie placu kostką przy PG Gzy , a przeniesienie na zadanie pn. "Położenie gresu na 
" 

korytarzu (parter) w Publicznym Gimnazjum w Gzach . Na zadanie pn. "Utwardzenie placu 
" 

kostką przy PG Gzy zostało 5.000 zł. Myśli, że po analizie wykonania I półrocza i być może 

po przetargach będą oszczędności i Państwo radni zastanowią się, czy realizować zadanie dalej, 

czy pieniądze przeznaczyć na inny cel. 
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Zwiększenia - 87.092,26 zł 

- dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.800 z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy udziale środków 

Powiatowego Urzędu Pracy 

- w dziale 801 - 63.202,26 zł : 

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Położenie gresu 


na korytarzu (parter) w Publicznym Gimnazjum w Gzach ", po zmianach plan wynosi 20.000 


zł. 


- kwotę 53.202,26 zł przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dla Społecznej Szkoły 


Podstawowej w Gzach na rok 2016. 


Zmiana wynika z skorygowania naliczonej dotacji wynikającej z metryczki subwencji 


oświatowej. Po skorygowaniu dotacji miesięczna dotacja na 1ucznia wynosi 784,34 zł. 


Miesięczna dotacja na 1 ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 


pracy wynosi 5.407,1 7 zł. 


Po zmianach ogółem dotacje wyniosły - 678.478,42 zł , dla SSP w Gzach - 574.278,42 zł 


i GBP 104.200 zł.
-

Podkreśliła, że przedstawione zmiany są realne bez poruszania wolnych środków. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
" Komisja w obecności 5 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
Bożena Kwiatkowska również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian-

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
" Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za przy 

O głosów " przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" - pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
Ilona Madziar powiedziała, że od dnia 1.02.2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca -

ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustanawiająca. Wynika z niej, że po 

18 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy wszystkie uchwały podjęte przed dniem 

1.02.2015 r. z mocy prawa wygasają. W związku z tym należy podjąć uchwałę przystosowaną 

do nowej formy ustawy. Ustawa wprowadziła nieznaczne zmiany. W jej ocenie regulamin 

został praktycznie bez zmian w poprzedniej wersji. Poprawki jakie były, były na zasadzie 

konsultacji z Oddziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. 

Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Pytań nie było. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- poddał pod głosowanie projekt 

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

Gzy. 
" Komisja w obecności 5 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy. 
" Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za przy 

O głosów " przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" - pozytywnie zaopiniowała w/w 

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

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 3. 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar wyjaśniła, że tak samo jak poprzednią uchwałę na mocy ustawy zmieniającej -

ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dostosowano uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ponieważ musi być spójny z projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Gzy. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
" Komisja w obecności 5 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

" Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za przy 

O głosów " przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" - pozytywnie zaopiniowała w/w 

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

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 4. 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar - powiedziała, że terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi się nie zmieniają. 
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Ustawa nałożyła obowiązek zapisu w uchwale, czy opłata przez mieszkańców wnoszona jest 

"z góry ", czy "z dołu " i taki zapis znalazł się w proponowanym projekcie uchwały. 

Pytań nie było. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt 
-

uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Gzy. 
" Komisja w obecności 5 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących " pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

" Komisja w obecności 6 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za przy 

O głosów " przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących"· - pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6 do 

nin i ej szego protokołu. 

Ad. pkt 5. 
W ójt Gminy Barbara Polańska powiedziała, że po przeanalizowaniu poprzednich uchwał -

wyciągnięty został wniosek, że metoda od 1 osoby i od gospodarstwa domowego tak jak było 

wcześniej zdaje egzamin. Analizując ilość osób zbierających odpady selektywnie 

i nieselektywnie stawka dotychczas obowiązująca nie wystarcza na zapłacenie kwoty rachunku 

miesięcznego dla firmy "Błysk". Obecnie jest już po przetargu na odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jest 500 zł miesięcznie więcej, ponieważ jest 

obowiązek zorganizowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co ma 

wykonać firma "Błysk" . Po analizie różnych wersji miesięcznej stawki opłaty do projektu 

uchwały została wstawiona propozycj a optymalna. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar wyjaśniła, że na podstawie aktualnych danych z deklaracji wynika, że liczba -

gospodarstw, nieruchomości, gdzie opłata jest od gospodarstwa zbierającego selektywnie 

wynosi 143; liczba osób zbierających selektywnie - 2039; liczba osób zbierających 

nieselektywnie 40.-

Wójt B. Polańska zwróciła uwagę na wysokie koszty administracyjne. -

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj stwierdził, że przy drugim -

wariancie brakuje na opłacenie faktury. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar podkreśliła, że stawki przedstawione w poszczególnych wariantach są na styk, -

przy założeniu, że zapłaci 100% osób. 

Skarbnik E. Głowacka przedstawiła, że na dzień 20.06.2016 r. zaległości wynoszą 45.794-

zł z tego zaległości z lat ubiegłych 23.031 zł i zaległości bieżące 22.762,64 zł. Wystawione 

upomnienia i tytuły wykonawcze przekazane zostały do Urzędu Skarbowego. W 2016 r. Urząd 

Skarbowy ściągnął 11.000 zł.-
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj powiedział, że nikt nie może -

mieć wglądu w ewidencję osób i uiszczania opłat. Następnie zapytał, czy nieregulowanie opłat 

w większości przypadków wynika z trudnej sytuacji finansowej, czy innej sytuacji? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że bywa różnie. -

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj uznał, że jest drogo. A jeżeli -

jest drogo dla wszystkich tzn. wszyscy muszą płacić za wszystkich , którzy nie płacą. 

Natomiast jeżeli nie będzie drogo trzeba będzie dokładać z czegoś innego. 

Wójt B. Polańska stwierdziła, że ewidencja dotycząca ilości osób wytwarzających odpady -

komunalne jest w miarę dobra. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński poinformował, że głosowałby -

za stawką 9 zł, dla osób zbierających odpady w sposób selektywny (wariant II). Różnica -

wynosiłaby 1000 zł miesięcznie, 12.000 zł rocznie. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar wyjaśniła, że przy takim wariancie brakuje 200 zł na opłacenie faktury , nie ma -

pieniędzy na pracownika ok. 616 zł na miesiąc oraz na koszty administracyjne. Natomiast 


założeniem systemu jest to, że ma się samofinansować. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński - zapytał, ile procent stanowi zmiana 


stawki z 8 zł na 9,50 zł? 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak wyliczył, że około 19%.-

Wójt B. Polańska przypomniała, że I wersja jest przy założeniu, że wszyscy będą płacić. -

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość członków tej Komisji 7.-

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar poinformowała, że wydaje jej się, że I wersja jest optymalna, ponieważ -

teoretycznie wystarcza na opłacenie faktury, pokrycie części wynagrodzenia pracownika 

i niewielka kwota pozostaje na koszty administracyjne. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - uważał, że wszystko to jest wina 

tego, że "Błysk" chce za dużo pieniędzy. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że porównując zabudowę w gminie Gzy z innymi gminami -

"Błysk" mówi, że jest to gmina o rozproszonej zabudowie. Tłumaczy też, że wzrastają koszty 

odbioru odpadów. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj stwierdził, że podstawowa -

propozycja to 17 zł, 52 zł i 9,50 zł. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska według niej skoro wszystko zostało przeliczone to nie ma co zmieniać. -

Ajeśli zabraknie pieniędzy to i tak trzeba będzie dołożyć z budżetu. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - w jego ocenie podwyżka o ok. 19% 


odniesie wśród mieszkańców niezadowolenie. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj uznał, że ogółem z tytułu
-

powstania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wzrosły o 500 zł. 
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Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar dodała, że wcześniej PSZOK nie był obowiązkowy. -

Wcześniej zbiór odpadów wielkogabarytowych był realizowany przez mobilne zbiórki. 

Obecnie musi być PSZOK zorganizowany na gruncie. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała zapytał, czy jeżeli będzie-

zorganizowany PSZOK to zbiórki gabarytów po wsiach nie będzie? 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar - odpowiedziała, że jeżeli ktoś nie będzie miał możliwości dostarczenia gabarytów 

do gminnego PSZOK to też będą terminy w ciągu roku, kiedy będzie przejeżdżał samochód 

i odbierał, jak było wcześniej. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu M. Mordwiński zapytał, co będzie można przywozić -

do PSZOK? 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar odpowiedziała, że do PSZOK będzie można przywozić akumulatory, zużyte -

opony, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 300 kg rocznie, meble. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc uznała,-

że dla osób zbierających odpady w sposób selektywny może ustalić na 9 zł. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar poinformowała, że przy stawce 9 zł pieniędzy nie będzie starczało na pokrycie -

kosztów, a przy stawce 9,50 zł zakładając, że wszyscy wpłacą, starczy. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak zwracając się do radnej Pani J. Koc-

przypomniał, że ustalając stawkę 9 zł należy wskazać skąd wziąć resztę. 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar dodała, że przy stawce 9 zł wzrasta opłata od gospodarstwa domowego, a mimo -

wszystko pieniędzy i tak nie starcza. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy nowa umowa-

z firmą "Błysk" została podpisana na 18 miesięcy? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że tak. -

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska zapytała, czy nie można byłoby zrobić jeszcze drugiego przetargu? -

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że drugi przetarg można byłoby zrobić, ale jest już późno -

czasowo i nikt się już nie zgłosi. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski był zdania, że jeżeli stawka zostanie -

obniżona na 9 zł i będzie znów brakować kilka złotych to też większego sensu nie ma. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt -

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
" Komisja w obecności 5 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. -
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Komisja w obecności 7 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu -3 głosami za" przy 
"

1 głosie przeciwnym" oraz 3 głosach wstrzymujących" - pozytywnie zaopiniowała w/w
" "

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 7 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
I. Madziar - poinformowała, że zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

i zmiana stawki opłaty powoduje zmianę wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową 

Zespół w Ciechanowie, z przekazanego Państwu radnym projektu uchwały skreśla się: 

- w § 1 ust. 2 pkt 1 - ,,1) do 16 sierpnia 2016 r. -dla pierwszej deklaracji"; 

- w § 2 ust. 2 - ,,2. Wizualizacja formatu elektronicznego wzoru deklaracji wprowadzonej 

uchwałą Nr ... .1 ... .1 ... Rady Gminy Gzy z dnia ... czerwca 2016 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały"; 

- w § 5 należy dodać oraz uchwała Nr VII/31120 15 Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 
"


2015 r. w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji 


o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 


komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 6796); 


- w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -termin 

składania deklaracj i skreśla się 16 sierpnia 2016 r." 
" 

- w części J skreśla się zdanie Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego 
"

skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością"; 

- z objaśnień dotyczących sposobu wypełniania deklaracji skreśla się pkt 2 ,,2) art. 56 oraz 

art. 53 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks kamy skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 

z późno zm.) w związku z art. 6q ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) i art. 3 pkt 3 lit c ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późno zm.)". 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj -poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej 

z przedstawionymi autopoprawkami. 

Komisja w obecności 5 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami za",
"

przy O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
" "

w/w projekt uchwały z autopoprawkami proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska również poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. -

Komisja w obecności 7 członków komisji uczestniczących w posiedzeniu -7głosami za" przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" - pozytywnie zaopiniowała w/w
" "

projekt uchwały z autopoprawkami proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi 

załącznik nr 7 do niniej szego protokołu. 
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Ad. pkt 7. 


Zastępca Wójta Wiesław Ocbtabiński w sprawach bieżących gminy poinformował: 
-

- przetarg na "Wykonanie powierzchniowe potrójnego utwardzenia dróg gminnych emulsją 
i grysami na terenie gminy Gzy został rozstrzygnięty. Firma BUDOMOST Sp. z o. o 
z Białegostoku oferuje 21,16 zł brutto za 1m2. Jest sporo taniej jak w ubiegłym roku. Termin 
realizacji 20.08.2016 r. Na wykonanie zadania jest przeznaczona z funduszu sołeckiego -

kwota ok. 51.000 zł; 
- ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi 

" 
Nowe Przewodowo . Otwarcie ofert nastąpi 4.07.2016 r.; 
- dzisiaj (22.06.2016 r.) odbyło się podpisanie umowy na wykonanie oświetlenia tj. 2 lamp 
we wsi Nowe Przewodowo za kwotę 1.800 zł i 1 lampy we wsi Gotardy 2.800 zł;-

" 
- realizowane jest zadanie pn. "Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo , które ma 
być skończone do 30.06.2016 r.; 
Wójt B. Polańska dodała, że w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na dostawę-

,
mieszanki żwiru z rozplantowaniem równiarką i przetarg na dowóz uczniów do szkół. 
Na dzień 28.08.2016 r. w uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem Parafii Gzy planuje 
zorganizować dożynki gminne. Jak wiadomo organizacja dożynek wiąże się z funduszami. 
Odnośnie dróg powiatowych powiedziała, że rozmawiała z Panem Starostą. Propozycje są 
różne. Ostatnia propozycja to przebudowa w dwóch etapach od drogi nr 618, drogi przy gminie 
(wyprowadzenie koło cmentarza i za gminę). Drugi etap, to zostawienie I etapu i wykonanie 
do PG z chodnikiem. Naprzeciwko cmentarza w Gzach chciałaby, żeby był rów kryty rów. 
Skoro tak ma być, zaproponowała na drodze powiatowej Kozłówka - Krzemień zrobić 
nawierzchnię, żeby połączyć najgorsze odcinki drogi w Grochach-Imbrzykach. Nadmieniła, 
że pierwszy etap drogi Kozłówka - Ostaszewo byłby wykonany w tym roku, drugi etap w roku 

następnym. Nadmieniła, że ze swojej strony zadeklarowała pewną kwotę, ale kwota ta będzie 
zależała od kwoty jaka będzie przeznaczona na drogi powiatowe w naszej gminie. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak uznał, że droga od Urzędu Gminy -

w stronę PG powinna być poszerzona, iż jest za wąska. 
Wójt B. Polańska wyjaśniła, że na drogę musi być opracowany projekt. -

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - zapytał, czy oznacza to, że Powiat 
" 

będzie rezygnować z "pomostówki ? 
Wójt B. Polańska odpowiedziała, że nie. Ale z porno stówek będzie robione tylko tam, gdzie -

finansowanie będzie 50 na 50. Jeśli chodzi o naszą gminę nie jesteśmy w stanie zapłacić kwoty 
jaką będzie chciało Starostwo. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - uznał, że jeżeli nie będzie pewne 
wykonanie pierwszego etapu w tym roku, to proponowałby odwrotnie tj. zacząć od PG, albo 
od Urzędu Gminy i poszerzyć w kierunku PG. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj jego zdaniem jest to-

nielogiczne, w środku drogi nowy asfalt. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - powiedział, że dla niego to bardzo 
logiczne, bo jeżeli drugi etap ma być robiony może za 5 - 6 lat, to co to z tego. Dodał, że chodzi 
o szerokość drogi. Proponował spotkać się z Panem Starostą ażeby uzgodnić jak to będzie. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - ponowił sprawę oznakowania drogi 

powiatowej przy Państwu Ostaszewskich we wsi Słończewo. Oznajmił, że nie wie, czy trzeba 

tam postawić znak ograniczający prędkości , czy stop, a sprawa trwa już drugą kadencję. Jest 

poruszana na każdym zebraniu sołeckim, pisane są pisma do Starostwa Powiatowego i nie ma 

żadnego posunięcia. W związku z tym oczekuje, kiedy dojdzie do poważnego nieszczęścia. 

Poza tym przypomniał, że wcześniej na jednej z sesji mówił o postawieniu znaku zakaz 

parkowania po jednej stronie przy SP w Skaszewie, ponieważ gdy zjadą się rodzice uczniów 

nie ma przejazdu. 

Następnie powiedział, że nie dość, że drogi gminne są wąskie to ich pobocza są zagradzane 

pastuchami. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale i stwarza utrudnienie przy wycinaniu poboczy. 

Apelował, żeby Pani Wójt poprzez sołtysów do mieszkańców gminy wystosowała pismo aby 

nie zajmowali pasa drogi, a jeśli zajmą to niech płacą dzierżawę. Natomiast co do ustawienia 

znaku na drodze powiatowej we wsi Słończewo prosił, żeby otrzymał odpowiedź na najbliższej 

sesji Rady Gminy, ponieważ w jego odczuciu sprawa trwa zbyt długo. Prosił również, żeby na 

miejsce przyjechał Pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Budżetu T. Sobieraj o godz. 13.50 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 


