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PRO T 0 K 6 L N r XXXJ/13 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku 


w Swietlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczqcego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy Leon Pytel - 0 godz. 13.15 otworzyl XXXI Sesj~ Rady 

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i gosci zaproszonych oswiadczyl, iz zgodnie z listq 

obecnosci stanowi'l.c'l. zal'l.cznik nr 1 do niniejszego protokolu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 15 radnych tj. 100%, co stanowi quorum pozwalaj'l.ce na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

Ad. pkt 2. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - przypomnial, ze porz'l.dek obrad Sesji otrzymali wszyscy 

Panstwo radni. 

Jednoczesnie zwr6cil si~ z pytaniem, czy ktos sposr6d radnych lub Pani W6jt chcialaby 

wystqpic z wnioskiem 0 dokonanie zmian w przedstawionym porz'l.dku obrad? 

W6jt Gminy Barbara Polanska - zaproponowala wprowadzenie do porz'l.dku obrad Sesji 

dodatkowego punktu tj. " Podj~cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

w ramach poddzialania 9.1.1 Zmniejszanie nier6wnosci w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej, Priorytetu IX - Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Programu 

Operacyjnego Kapital Ludzki. 

Poinformowala, ze w ramach programu "Radosne oddzialy przedszkolne" gmina zlozyla 

wniosek do Urz~du Marszalkowskiego. Wniosek, do kt6rego jest niezb~dna w/w uchwala 

zostal pozytywnie zaakceptowany i obecnie gmina czeka na podpisanie umowy. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - zaproponowal, aby dodatkowy punkt byl rozpatrywany jako 

punkt 6 porzqdku obrad, zas pozostale punkty zostan'l. przesuni~te 0 j eden nizej. 

Nast~pnie odczytal proponowany porz'l.dek obrad ze zmian'l. i poddal pod glosowanie: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. Uchwalenie porz'l.dku obrad. 

3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 
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-2

5. Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 


i Rozwi'l.zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii 


w gminie Gzy na rok 2014. 


6. Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach poddzialania 

9.1.1 Zmniejszanie nier6wnosci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 

Priorytetu IX - Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach. Programu 

Operacyjnego Kapital Ludzki. 

7. Podj~cie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

a/ przedstawienie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy; 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 przedlozonym przez W6jta 

Gminy Gzy projekcie uchwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej; 

cl odczytanie opinii poszczeg6lnych Komisji Rady Gminy; 

dI przedstawienie autopoprawek W6jta Gminy do projektu uchwaly w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 

el glosowanie wniesionych propozycji autopoprawek W6jta Gminy; 

fl glosowanie nad przyj~ciem uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy. 

8. Podj~cie Uchwaly Budzetowej Gminy Gzy na rok 2014: 


a/ przedstawienie projektu uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem; 


bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 przedlozonym przez W6jta 


Gminy Gzy projekcie uchwaly budzetowej na 2014 rok; 

cl odczytanie opinii poszczeg6lnych Komisji Rady Gminy; 

dI przedstawienie autopoprawek W6jta Gminy do projektu uchwaly budzetowej; 

el dyskusja nad projektem uchwaly budzetowej; 

fl glosowanie wniesionych propozycji autopoprawek W6jta Gminy; 

g/ glosowanie nad przyj~ciem uchwaly budzetowej 

9. Podj~cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia plan6w pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

10. Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Sprawy biez'l.ce gminy. 

13. Wolne wnioski i pytania. 

http:biez'l.ce
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14. Zamkni~cie Sesji. 


Rada Gminy w obecnosci 15 radnych uczestnicz'l.cych w posiedzeniu - 15 glosami "za", przy 


ogIos6w "przeciwnych " oraz 0 gIos6w "wstrzymuj'l.cych" bezwzgl~dn'l. wi~kszosci'l. glos6w 

ustawowego skiadu Rady przyj~la porz'l.dek obrad Sesjijak wyzej. 

Ad. pkt 3. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - powiedzial, ze protok61 z poprzedniej Sesji Rady Gminy 

Nr XXXl13 odbytej w dniu 6 grudnia 2013 r. byl wyIozony do wgl'l.du i kaZdy m6gI si~ 

z nim zapoznac. Uwag do treSci protokolu nie zgloszono, zostal przyj~ty jednogiosnie. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zglosili Zadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Przewodnicz~cy Gminnej Komisji ds. Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych 

w Gzach Teresa Linka - wyjasniIa, ze Gminna Komisja ds. Rozwi'lZYwania Problem6w 

Alkoholowych dziaia w oparciu 0 ustaw~ 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 

alkoholizmowi oraz ustaw~ 0 przeciwdzialaniu narkomanii. Gminny Program Profilaktyki 

Rozwi'l.zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii 

opracowywany jest przez Gminn'l. Komisj~ corocznie. Srodki na realizacj~ programu 

Komisja pozyskuje z oplat za wydanie zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych. 

Planowana kwota na realizacj~ programu w 2014 r. wynosi 42.600 z1. 

GI6wnym celem programu jest: 

1) zapobieganie powstawaniu nowych problem6w alkoholowych, problem6w narkomanii 

oraz przemocy domowej na terenie gminy Gzy; 

2) promowanie postaw spolecznych waznych dla zdrowia, profilaktyki i rozwi'tZywania 

problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii; 

3) zmniejszanie rozmiar6w aktualnie istniej'l.cych problem6w uzaleznien; 

4) zmniejszenie przypadk6w nowych uzalemien i wsp6luzalemien; 

5) zrnniejszenie ilosci i dolegliwosci alkoholowych zaburzen Zycia rodzinnego; 

6) redukcja zagrozen ryzyka uzalemien w grupach dzieci i mIodziezy; 

7) zmniejszenie udzialu os6b nietrzezwych wsr6d przyczyn naruszania prawa i rozmiar6w 

porz'l.dku publicznego; 

8) wdraZanie efektywnych program6w profilaktycznych dla dzieci i mIodziezy 

zapobiegaj'l.cych uZywaniu substancji psychoaktywnych / alkoho1u i narkotyk6w/; 

http:wgl'l.du
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9) wspieranie instytucji prowadz~cych dzialalnosc profilaktyczn~ w organizowaniu 

r6:morodnych fonn pracy zapobiegawczej i koryguj~cej, opiekuilczo.:wychowawczej , 

socjoterapeutycznej, edukacyjnej i aktywizuj~cej; 

10) rozwijanie wiedzy w spolecznosci lokalnej na temat problem6w zwi~zanych z uzywaniem 

srodk6w psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci 

infonnacyjnej i edukacyjnej dotycz~cej problematyki alkoholizmu i narkomanii. 

Zamierzone cele GKRP A b~dzie realizowac poprzez nast~puj~ce dzialania: 

1. Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzalemionych od 

alkoholu. 

2. Organizacj~ i prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwi~zywania problemow alkoholowych w szczegolnosci dla dzieci i mlodzieZy, w tym 

prowadzenie roznych zaj~c pozalekcyjnych. 

3. Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. 

4. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwi~ania problemow narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodzieZy. 

Pytan nie bylo. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - poprosil Przewodnicz~cych Komisji 0 przedstawienie opinii do 


projektu uchwaly. 


Zast~pca Przewodnicz~cego Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego 

Mieczyslaw Sadowski - przedstawil pozytywn~ opini~ Komisji do projektu uchwaly 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problem6w 

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2014. 

Opinia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego z .dnia 19.12.2013 r. 

stanowi zal~cznik nr 2 do niniejszego protokolu. 

Przewodnicz~cy Komisji Rolnictwa i Budzetu Kazimierz Zebrowski - r6wniez 

przedstawil pozytywn~ opini~ Komisji do w/w projektu uchwaly. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budzetu z dnia 19.12.2013 r. - stanowi~ zal~cznik nr 3 do 

niniejszego protokoru. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawle uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania 

Narkomanii w gminie Gzy na rok 2014 i poddal pod glosowanie. 
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Rada Gminy w obecnosci 15 radnych uczestnicz'lcych w posiedzeniu - 15 glosami "za", przy 

ogIos6w "przeciwnych" oraz 0 gIos6w "wstrzymuj'lcych" podj~la Uchwal~ Nr XXXII138113 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w 

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2014 - kt6ra stanowi 

zal'lcznik nr 4 do niniej szego protokolu 

Ad. pkt 6. 


W6jt B. Polanska - poinformowala, ze w ramach projektu "Radosne oddzialy przedszkolne" 


gmina ziozyia wniosek na wyposaZenie oddziaI6w przedszkolnych jak r6wniez wyposazenie 


plac6w zabaw. Calkowita wartosc projektu wynosi 214.722 zi i S'l to srodki w calosci 


pozyskane z zewn'ltrz. Aby podpisac umow~, niezb~dna jest uchwaia zatwierdzaj'lca projekt 


do realizacji. 


Pytail. nie bylo. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - poprosil PrzewodnicZ<lcych Komisji 0 przedstawienie opinii do 


projektu uchwaly. 


Zast~pca Przewodnicz~cego Komisji Oswiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa PubHcznego 

M. Sadowski - przedstawil pozytywn'l opini~ Komisji do projektu uchwaly w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach poddzialania 9.1.1 Zmniejszanie nier6wnosci 

w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX - Rozw6j wyksztalcenia 

i kompetencji w regionach. Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. 

Przewodnicz~cy Komisji Rolnictwa i Budzetu K. Zebrowski - r6wniez przedstawil 

pozytywn'l opini~ Komisji do w/w projektu uchwaly. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu w ramach poddzialania 9.1.1 Zmniejszanie nier6wnosci w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX - Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach. 

Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. i poddal pod glosowanie. 

Rada Gminy w obecnosci 15 radnych uczestnicZ<lcych w posiedzeniu - 15 glosami "za", przy 

ogIos6w "przeciwnych" oraz 0 gIos6w "wstrzymuj'lcych" podj~la Uchwal~ Nr XXXI/139113 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach poddzialania 9.1.1 Zmniejszanie 

nier6wnosci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX - Rozw6j 

wyksztalcenia i kompetencji w regionach. Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. - kt6ra 

stanowi zal'lcznik nr 5 do niniejszego protokolu 
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Ad. pkt 7. 

al 

Skarbnik Gminy ElZbieta Glowacka - powiedziala, ze projekt uchwaly w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy zostal opracowany i przedstawiony 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zarz'\.dzeniem W6jta Gminy Gzy z dnia 14 listopada 

2013 r. jak r6wniez Panu Przewodnicz'\.cemu Rady Gminy i Panstwu radnym. Nastctpnie byl 

omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i zostal pozytywnie zaopiniowany. Dalej 

poinformowala, ze ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych nalozyla na 

jednostki samorz'\.du terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, kt6ra jest 

dokumentem planistycznym obok budzetu gminy. Prognoza zostala sporz'\.dzona na okres na 

jaki zostal zaci'tgllictty kredyt oraz na jaki okres planuje sict zaci'tgn'\.c zobowi'\.zania z tytulu 

wieloletnich kredyt6w, papier6w wartosciowych, czy um6w wieloletnich. Wieloletnia 

Prognoza Finansowa zostala opracowana na lata 2014 - 2021 z uwagi na to, ze gmina rna tak 

zaci'tgllictte zobowi'\.zania z tytulu zaci~nicttych kredyt6w. Przypomniala, ze do roku 2013 r. 

gminy mogly zaci~ac kredyty do 60% dochod6w budzetowych, przy ratach splaty kredyt6w 

wraz z odsetkami do 15% rocznie. 

Od roku 2014 zacznie obowi'\.zywac nowy limit zadluzenia gminy, obliczany indywidualnie 

dla kazdej j.s.t. . Zasady obliczania limitu zadluzenia okresla art. 243. Zaproponowany wz6r 

w art. 243 por6wnuje relacje l'\.cznej kwoty zobowi'\.zail. finansowych gminy do planowanych 

dochod6w, ze sredni'\. arytmetyczn'\. z ostatnich trzech lat relacji dochod6w biez'\.cych gminy 

pomniejszonych 0 dochody ze sprzedaZy maj'\.tku oraz pomniejszonych 0 wydatki biez'\.ce 

do dochod6w og6lem. Wynika z tego, ze na wskainik danej gminy maj'\. przede wszystkim 

wplyw: dochody biez'\.ce gminy, dochody ze sprzedaZy maj'\.tku oraz wydatki bie2:'tce. 

Wskainik jest korzystniejszy w gminie gdy wyzsza jest tzw. nadwyzka operacyjna nad 

dochodami biez'\.cymi, a wydatkami biez'\.cymi. Jesli chodzi 0 dochody biez'\.ce w naszej 

gminie, budzet jest niezbyt wysoki, poniewaZ na terenie gminy nie rna duzych zaklad6w 

pracy, aby gmina mogla uzyskac podatki od nieruchomosci lub od rur przesylowych 

gazoci~, czy linii energetycznych. 

http:biez'\.ce
http:biez'\.ce
http:biez'\.ce
http:samorz'\.du
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Glowne dochody gmmy to dochody bie4ce z podatku od nieruchomosci od niewielu 


jednostek, z podatku od osob fizycznych oraz dochody z zewn'ltrz tj. subwencja oswiatowa, 


subwencja wyrownawcza oraz jeSli wyst'lPi't dochody ze zrodel unijnych. 


Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym obok projektu uchwaly 


budzetowej i musi bye z nim l'tcznie zatwierdzona. Dane statystyczne dotycz'tce dochodow, 


wydatkow maj'ttkowych i wynik finansowy gminy musi bye zgodny z uchwal't budzetow't. 


Dochody w roku 2014 wyszacowano na podstawie projektu subwencji ogolnej 


udzialow w podatku dochodowym od osob fizycznych przyjetto na podstawie danych 

z wykazu gmin do projektu budzetu pailstwa na 2014 rok. Od roku 2015 przyjetto wzrost 

dochodow podatkowych 0 5%. Dotacje celowe i subwencje ogolne od roku 2018 - 2021 

przyjetto w stalych kwotach. 

Plan wydatkow na 2014 r. i prognoza na lata nastypne oparta zostala 0 wykonanie 2013 r. 

Wprowadzono glowne dzialania oszczetdnosciowe dotycz'tce wydatkow stalych. Dzialania 

oszczetdnosciowe w wydatkach biez'tcych przewidywane s't rowniez w latach nastetpnych 

w zwi¢u z tym przyjetto wzrost wydatkow ponizej wskainika inflacjL Prognozet wydatkow 

oparto na zalozeniach, ze planowane wydatki nie mog't bye wyzsze od dochodow. 

Wydatki na obsluget dlugu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz 

harmonogramem splat rat kredytow. 

Wydatki maj'ttkowe zaplanowano na realizacjet inwestycji rocznych. 

Jesli chodzi 0 wynik budzetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej, to zaplanowano 

nadwyzket budzetu w latach 2014 - 2021, ktora zostaje przeznaczona na splatet wczesniej 

zaci~niettych kredytow. 

Stan zadluZenia na 31.12.2013 r. wynosi 3.586.855,23 zl z tytulu zaci~niettych kredytow 

w latach nastetpnych zgodnie z harmonogramem splat do 2021 r. wl'tcznie. Od roku 2014 nie 

jest planowane zaci~anie kredytow z uwagi na spelnienie wymogow art. 243 ustawy 

o finansach publicznych. 


Jej zdaniem, bye moze w 2015 r. zostan't uruchomione srodki unijne i wowczas bye moze 


betdzie koniecznose zaci~ania kredytow, czy tez przeznaczania pewnych kwot na udzial 


wlasny gminy. 


W roku 2014 rue przewidziano wzrostu wynagrodzen pracownikow zatrudnionych 


w jednostkach organizacyjnych gminy. Od roku 2015 - do roku 2020 przyjetto wzrost 0 2% 


wydatkow na wynagrodzenia. 
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Jesli chodzi 0 wydatki zwi~ane z funkcjonowaniem organ6w j.s.t. pozycja ta obejmuje 

wydatki zwi¥ane z dzialalnosciet urz~du gminy i wydatki plano wane w rozdziale Rada 

Gminy przy zalozeniu wzrostu wydatk6w 0 1,2% do 2% w latach 2015 - 2021. 

Poinformowala, ze do projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy zostaly przyj~te autopoprawki w zwi~ku ze zmianami w projekcie uchwaly budzetowej. 

Wyjasnila, ze w dochodach majettkowych planowana byla kwota 100.000 zl 

z przeznaczeniem na inwestycj~ pn. "Przebudowa drogi gmilU1ej we wsi W6jty Trojany". 

Zadanie jest planowane przy realizacji srodk6w z Urz~du Marszalkowskiego. 

Po zorientowaniu si~ Pani W6jt, ze Marszalek rna r6wniez problemy finansowe, w zwi~ku 

z tym, ze musi odprowadzac bardzo wysokie ,janosikowe", przelozona zostala splata rat 

,janosikowego" do budzetu na rok 2014. Nalezy wi~c setdzic, ze Urzetd Marszalkowski 

b~dzie kontynuowal tylko inwestycje rozpocz~te i niewielkie srodki skieruje dla gmin. 

Dlatego zostala podj~ta decyzja 0 zmniejszeniu dochod6w 0 kwot~ 40.000 zl i zmniejszeniu 

jednoczesnie wydatk6w 0 kwot~ 65.000 zl na powyzsze zadanie inwestycyjne i zlozyc 

wniosek do Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych na mniejszy odcinek drogi, przy letcznych 

kosztach finansowania zadania 155.360 z1. 

Natomiast z przesuni~c kwot~ 25.000 zl przeznaczyc na zadanie inwestycyjne pn 

"Opracowanie dokurnentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow~ drogi gmilU1ej Nowe 

przewodowo - Przewodowo Majorat". W zwietzku z tym we Wieloletniej Prognozie 

Finansowej wynik zostaje ten sam, natomiast nast~puje zmiana planu dochod6w i planu 

wydatk6w majettkowych. 

W tym momencie Sesj~ opusci/a radna Emilia Oleksa pomniejszajqc ilose czlonkOw Rady 

biorqcych udzial w posiedzeniu do 14 os6b. 

Skarbnik E. Glowacka - powiedziala, ze na wst~pie projektu budzetu paiJ.stwa, a mysli, ze 

si~ niewiele tu zmieni gmina nasza jak i pozostale gminy uzyskaly bardzo nisket subwencj~ 

wyr6wnawcZ<t dochodowet. W stosunku do roku 2013 gmina uzyskala nizszet cz~sc 

wyr6wnawcZ<t dochodu subwencji 0 kwot~ 437.605 z1. Cz~sc oswiatowa zostala obnizona 

o kwot~ 160.091 z1. Mysli, ze cz~sc oswiatowa b~dzie policzona wedlug nowego algorytmu. 

Poza tym sytuacja jest 0 tyle gorsza, ze w gminie ubylo dzieci i set one policzone na podstawie 

sprawozdan z poprzedniego okresu. Po obecnych sprawozdaniach naliczenie cz~sci 

oswiatowej b~dzie uaktualnione. 



cl 

- 9

Wskainik G dochodow podatkowych gmma na 2014 r. do liczby mieszkaflcow wynosi 

835,89 zl, na rok 2013 wynosi1615,56 zl- wzrost 035,79%, natomiast w skali kraju dochody 

podatkowe wzrosly 0 6,48%. 

Przy naliczaniu subwencji wyrownawczej brane byly pod uwag~ dochody podatkowe gminy 

tj. podatek rolny, od nieruchomosci i od srodkow transportowych. Na wzrost dochod6w 

podatkowych gminy miala wplyw wysoka cena zyta , kt6re faktycznie do gminy nie 

wplyn~ly, a S'ljak gdyby wirtualn'l kwot'l wyliczon'l na jednego mieszkaflca gminy. 

W zwi'lZku z uzyskaniem mniejszej subwencji budzet gminy na 2014 r. jest bardzo skromny. 

Dlatego gmina musi prowadzic gospodark~ oszcz~dnosciow'l, zeby zabezpieczyc minimalne 

kwoty dlajednostek ijednoczesnie utrzymac wskainik indywidualny dla gminy. 

bl 

Przewodnicz~cy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy Zdzislaw Sierzan - odczytal opini~ 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Gzy projekcie 

uchwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej . 

Uchwala Nr Ci.324.20 13 Skladu Orzekaj'lcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez 

W6jta Gminy Gzy projekcie uchwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej - stano wi za1'lcznik 

nr 6 do niniejszego protokolu. 

Wiceprzewodnicz~cy Komisji O§wiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego 

M. Sadowski - poinformowal, ze Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z autopoprawkami: 

- Zmniejszenie dochod6w na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi 

W6jty -	 Trojany" 0 kwot~ 40.000 zl (srodki pochodz'lce z innych zr6del - z 100.000 zl do 

kwoty 60.000 zl.) i zmniejszenie wydatkow 0 kwot~ 65.000 zl. 

L'lczne koszty finansowania zadania 155.360 zl 

- Zwi~kszenie wydatkow 0 kwot~ 25.000 zl na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudow~ drogi gminnej Nowe 

Przewodowo - Przewodowo Majorat". 

http:Ci.324.20
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Przewodnicz~cy Komisji Rolnictwa i Budietu K. Zebrowski - r6wniez przedstawil 

pozytywnet opini~ Komisji do w/w projektu uchwaly z autopoprawkami. 

d/ 

W6jt B. Polanska - przedstawila propozycje autopoprawek do projektu uchwaly w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

1. Zmniejszenie dochod6w majettkowych 0 kwot~ 40.000 zl z tytulu dotacji przeznaczonych 

na inwestycje na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi W6jty Trojany". 

2. Zmniejszenie wydatk6w 0 kwot~ 65.000 zl na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa 

drogi gminnej we wsi W6jty Trojany". Letczne koszty finansowania zadania - 155.360 zl. 

3. Zwi~kszenie wydatk6w 0 kwot~ 25.000 zl na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudow~ drogi gminnej Nowe 

Przewodowo - Przewodowo Majorat". 

Autopoprawki do projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 


Gzy - stanowiet zaletcznik nr 7 do niniej szego protokolu. 


e/ 


Przewodnicz~cy L. Pytel - poddal pod glosowanie w/w propozycje autopoprawek 

przedstawionych przez Paniet W6jt: 

1. Zmniejszenie dochod6w majettkowych 0 kwot~ 40.000 zl z tytulu dotacji przeznaczonych 

na inwestycje na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi W6jty Trojany". 

Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczetcych w posiedzeniu - 12 glosami "za", przy 

1 glosie "przeciwnym oraz 1 glosie "wstrzymujetcym" przyj~la w/w autopoprawk~. 

2. Zmniejszenie wydatk6w 0 kwot~ 65.000 zl na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa 

drogi gminnej we wsi W6jty Trojany". Letczne koszty finansowania zadania - 155.360 zl. 

Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczetcych w posiedzeniu - 12 glosami "za", przy 

2 glosach "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymujetcych" przyj~la w/w autopoprawk~. 

3. Zwi~kszenie wydatk6w 0 kwot~ 25.000 zl na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudow~ drogi gminnej Nowe 

Przewodowo - Przewodowo Majorat". 

Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczetcych w posiedzeniu - 12 glosami "za", przy 

1 glosie "przeciwnym" oraz 1 glosie "wstrzymujetcym" przyj~la w/w autopoprawk~. 
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fl 
Przewodnicz~cy L. Pytel - odczytal projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy z uwzgl~dnieniem przeglosowanych autopoprawek i poddal pod 

glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestnicz£tcych w posiedzeniu - 12 glosami "za", przy 


o glos6w "przeciwnych" oraz 2 glosach "wstrzymuj£tcych" podj~la Uchwal~ 

Nr XXXI1140/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - kt6ra stanowi 

zal£tcznik nr 8 do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 8. 

aI 


W6jt B. Polanska - przedstawila projekt uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem. 


Wyst£tpienie Pani W6jt - stanowi zal£tcznik nr 9 do niniejszego protokoru. 


bl 

Zast~pca W6jta Wieslaw Ochtabinski - odczytal opini~ Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o przedlozonym przez W6jta Gminy Gzy projekcie uchwaly budzetowej na 2014 rok. 

Uchwala Nr Ci.325.2013 Skladu Orzekaj£tcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez 

W6jta Gminy Gzy projekcie uchwaly budzetowej na 2014 rok - stanowi zal£tcznik nr 10 do 

niniejszego protokolu. 

Wiceprzewodnicz~cy Komisji Oswiaty, Zdrowia Bezpieczenstwa Publicznego 

M. Sadowski - poinformowal, ze Komisja pozytywnie zaopiniowala projelct uchwaly 

budzetowej Gminy Gzy na rok 2014 z autopoprawkami: 

- Zmniejszenie dochod6w na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi 

W6jty - Trojany" 0 kwot~ 40.000 zl (srodki pochodZ£tce z innych zr6del - z 100.000 zl do 

kwoty 60.000 zl.) i zmniejszenie wydatk6w 0 kwot~ 65.000 zl. 


L£tczne koszty finansowania zadania 155.360 zl 


- Zwi~kszenie wydatk6w 0 kwot~ 25.000 zl na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudow~ drogi gminnej Nowe 

Przewodowo - Przewodowo Majorat". 

Przewodnicz~cy Komisji Rolnictwa i Budzetu K. Zebrowski - r6wniez przedstawil 

pozytywn£t opinil( Komisji do w/w projektu uchwaly z autopoprawkami. 
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dI 

W6jt B. Polanska - przedstawila propozycje autopoprawek do projektu uchwaly budzetowej: 

1. Zmniejszenie dochod6w w dziale 600 - Transport i l'lcznosc, Rozdzial 60016 - Drogi 

publiczne i gminne, paragraf 6630 - dotacje celowe otrzymane z Samorz'ldu 

Wojew6dzkiego na inwestycje - 0 kwot~ 40.000 zl. 

2. Zmniejszenie wydatk6w 0 kwot~ 65.000 zl w dziale 600 - Transport i l'lcznosc, rozdzial 

60016 - Drogi publiczne i gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek 

budzetowych, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi 

W6jty Trojany". L'lczne koszty zadania 155.360 zl. 

3. Zwi~kszenie wydatk6w 0 kwot~ 25.000 zl w dziale 600-rozdzia160016 - paragraf6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow~ drogi gminnej Nowe Przewodowo 

- Przewodowo Majorat". 

4. Zmniejszenie wydatk6w w dziale 801 - Oswiata i wychowanie, rozdzia180110

Gimnazja, paragraf 4210 - Zakup materia16w i wypoSai:enia 0 kwot~ 5.000 zl i zwi~kszenie 

wydatk6w w tej samej jednostce 0 kwot~ 5.000 zl na paragraf 4350 - Zakup uslug do sieci 

Internet. 

Autopoprawki do projektu uchwaly budzetowe Gminy Gzy na rok 2014 - stanowi'l za1'lcznik 

nr 11 do niniejszego protokolu. 

Zastfpca Przewodnicz~cego Komisji O§wiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego 

M. Sadowski - powiedzial, ze caly czas toczy si~ rozmowa na temat autopoprawek, kt6re 

dotycz'l zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi W6jty - Trojany". W zwi<¢<.u z tym 

zapytal, czy jdli Rada nie zabralaby pieni~dzy z koszt6w, kt6re b~d'l wzi~te na 

przygotowanie dokumentacji na drog~ Nowe Przewodowo - Przewodowo Majorat, to czy 

droga w W6jtach Trojanach bylaby zrobiona do konca? 

W6jt B. Polanska - odpowiedziala, ze nie rna takiej mozliwosci. 

Zastfpca Przewodnicz~cego Komisji O§wiaty, Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego 

M. Sadowski - zapytal, ile zostaloby metr6w biez'lcych do jej zakoilczenia, a moze 

znalazlby jakies srodki i dokoilczyl t~ drog~? Dodal, ze rozumie 0 co chodzi, ale prosil, 

zeby i jego zrozumiec, bo droga, 0 kt6rej m6wi jest budowana ok. 20 lat. Uznal, ze 

kawaleczki asfaltu na drodze wygl'ldaj'l smiesznie, a teraz jeszcze z tego kawaleczka zabrac 

pieni'ldze na dokumentacj~. 
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Natomiast, czy droga na drugi rok b~dzie zbudowana w Nowym Przewodowie nie wiadomo. 

Nie wiadomo tez, czy dokumentacja b~dzie przydatna do budowy tej drogi. 

UWaZal, ze wypadaloby skonczyc drog~ we wsi W6jty Trojany i dlatego glosuje przeciwnie, 

poniewaZ nie zgadza si~ na zabranie srodk6w finansowych z zadania pn. "Przebudowa drogi 

gminnej we wsi W6jty Trojany" na opracowanie dokumentacji na drog~ w Nowym 

Przewodowie. Jego zdaniem, nalezy najpierw zrealizowac drog~ rozpocz~tq, a p6iniej zacZ<tc 

realizacj~ drogi nast~pnej. Byloby duzo lepiej, iz tern at drogi w W6jtach Trojanach przewija 

si~ caly czas. 

W6jt B. Polanska - wyjasnila, dlaczego tak Sl~ stalo. Powiedziala, ze wniosek na 

'Schetyn6wk~" zostal zlozony razem z Gmin't Kamiewo. Stalo si~ tak, ze jest bardzo daleko 

i gmina nie otrzyma pieni~dzy na drog~. Jednoczesnie nadmienila, ze kwota ze 

"Schetyn6wek" zostala zmniejszona z 1.000.000.000 zl do 250.000.000 zl. W projekcie 

budzetu kwota dofinansowania z Urz~du Marszalkowskiego zostala wstawiona w wysokosci 

100.000 zl. I tak jak powiedziala wczesniej Pani Skarbnik, gmina nie rna mozliwosci 

uzyskania takiej kwoty. W biez'tcym roku gmina otrzymala 60.000 zl, w roku 2014 nie 

wiadomo ile otrzyma srodk6w finansowych. Jezeli sklada si~ wniosek do Funduszu Ochrony 

Grunt6w Rolnych naleZy wybrac drog~, kt6ra bylaby drog't dojazdow't do p6l. Wedlug 

zalozenia, jezeli gmina zlozy wniosek na okreslon't kwot~, bez wzgl~du na dotacj~ z Urz~du 

Marszalkowskiego odcinek musi wykonac w calosci, nie rna mozliwosci po zlozeniu 

wniosku zmniejszenia kwoty. Za przyklad podala, ze gdyby nawet gmina otrzymala 20.000 zl 

to albo bierze dotacj~ i realizuje odcinek drogi w calosci, alba rezygnuje. Dlatego mysl'tc 

w ten spos6b zaproponowala zmniejszenie dotacji do kwoty 60.000 zl. W jakiej kwocie gmina 

otrzyma na drog~ srodki, dzisiaj jest jej trudno powiedziec. Nast~pnie wyjasnila, dlaczego 

zaproponowala autopoprawk~ do budzetu gminy na 2014 r. dotycz'tc't opracowania 

dokumentacji na drog~ Nowe Przewodowo - Przewodowo Majorat. Uznala, ze nawet gdyby 

kwota 220.360 zl w calosci pozostala na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi 

W6jty Trojany" to nie byloby mozliwosci w calosci zrealizowac calego odcinka, poniewaz do 

dokonczenia zostalo 650 mb. Dalej poinformowala, ze w opracowanym Planie Rozwoju 

Lokalnego Gminy Gzy na lata 2004 - 2013 do realizacji zostala uj~ta droga Nowe 

Przewodowo - Przewodowo Majoratjak i droga we wsi W6jty Trojany. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - dodal ze i droga we wsi Zebry - Wiatraki. 
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W6jt B. Polanska - rnysli, ze bezpiecznej b~dzie zmniejszye kwot~ na realizacj~ drogi we 


wsi Wojty Trojany, zeby rnoc zrobi6 ok. 300 - 350 rnb tej drogi. 


Mysli tez, ze 300 rnb drogi, ktore pozostan£l. b~dzie kwesti£l.pol£l.czenia, jezeli od swojej strony 


drog~ zrealizuje Grnina Karniewo. Jezeli Grnina Karniewo nie zrealizuje drogi, to drog~ 


zrobirny do naszej granicy. Podejrnuj£l.c tak£l. decyzj~ kierowala si~ tylko tyrn, ze realizuj£l.c 


PRL, zeby droga Nowe Przewodowo - Przewodowo Majorat chociaz w niewielkiej cz~sci 


znalazla si~ w autopoprawkach do projektu uchwaly budzetowej Grniny Gzy na rok 2014 r. 


Radny Z. Sierzan - zapytal, czy projekt na przebudow~ drogi we wsi Nowe przewodowo 


b~dzie obowi~ywal z lewej i z prawej strony drogi wojewodzkiej Pultusk - Ciechanow. 


W6jt B. Polanska - wyjasnila, ze chodzi g16wnie 0 pol£l.czenie drogi we wsi Nowe 


Przewodowo z drog£l. we wsi Przewodowo Majorat, jad£l.c do Pultuska po prawej stronie. 


e/ 

Radna Joanna Swiderska - poinformowala, ze rna pytanie i ref1eksj~. Powiedziala, ze Pani 


Wojt i Pani Skarbnik rnowiq, ze grnina nie rna pieni~dzy, subwencja jest 0 wiele rnniejsza, 


a jesli chodzi 0 oswiat~ ciqgle jest ile. Ale analizuj£l.c poprzedni£l. uchwal~ budzetow£l. na rok 


2013 i na rok 2014 rna zapytanie, sk£l.d zwi~kszenie etatow? Wyjasnila, ze patrz£l.c na 


uchwal~ z poprzedniego roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie bylo 11,62 


etatu, W PSP w Skaszewie 9,8 etatu. W tyrn roku w PSP w Przewodowie jest 15,06 etatu, 


a w PSP w Skaszewie- 11.17 etatu. W Publicznyrn Gimnazjum w Gzach ubylo dzieci i jakby 


1 etat si~ zrnniejszyl, natorniast w pozostalych szkolach w jednej jest mniej 0 4 dzieci, 


w drugiej wi~cej 0 3 uczniow. W zwi£l.zku z tyrn sk£l.d te liczby? 


W6jt B. Polanska - odpowiedziala, ze w skali calej gminy ilose etatow nauczycieli si~ nie 


zwi~kszyla, a zmniejszyla si~ 0 1 osob~, ktora odeszla z PSP w Skaszewie. 


Wyjasnila, ze roznica w zatrudnieniu wynika z tego, ze nauczyciele z PG uzupelniaj£l. godziny 


np. w PSP w Skaszewie, a nauczyciel, ktory byl zatrudniony w PG obecnie jest zatrudniony 


w PSP w Przewodowie. St£l.d roznica, ze w jednej szkole etatow jest mniej, a w drugiej 


wi~cej. W PSP w Skaszewie 1 osoba jest na zwolnieniu lekarskirn, 1 osoba jest zatrudniona 


na zast~pstwo. W skali grniny ogolern nie rna wzrostu zatrudnienia nauczycieli, S£l. tylko 


przeniesienia z poszczegolnych szkol. 


Radna J. Swiderska - uznala, ze dane z projektu uchwaly na rok 2013, a dane z projektu 


uchwaly na rok 2014 rnowi£l. co innego. Dlatego, ze sumuj£l.C wszystkie etaty, etatow jest 


Wl~ceJ. 

http:Skaszewie-11.17


- 15 

Jest tez r6mica w planowanych sumach. W PSP w Skaszewie jest wi~cej 70.000 zl, w PSP 

w Przewodowie 200.000 z1. Nadmienila, ze wiadomym jest, ze rosnll koszty utrzymania, ale 

na te koszty aZ taka suma niejest potrzebna. Takjej si~ wydaje. 

W6jt B. Polanska - wyjasnila wzrost koszt6w utrzymania w PSP w Przewodowie wictze si~ 

z duzll iloscill nagr6d jubileuszowych. W stosunku do nauczycieli, obslugi, ani 

pracownik6w urz~du gminy nie bylo zadnych podwyzek. 

Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowej w Przewodowie Anna Zalewska - powiedziala, 

ze jest planowany dodatkowy 1 etat wi~cej na przedszkole, poniewaZ sll planowane 2 

oddzialy przedszkolne. Pozostaly etat, to Pani Filipkowska przeniesiona z PG, zatrudniona 

jako nauczyciel wspomagajllcy, a do tej pory nie bylo takiego nauczyciela i jest zatrudniona 

Pani Piecychna, kt6ra wr6cila na pelen etat, a pracowala na ~ etatu. Tak sarno jest z Panem 

Bobowskim, kt6ry przeszedl do PSP w Przewodowie, a byl nauczycielem PSP w Skaszewie. 

W6jt B. Polanska - dopowiedziala, ze etat nauczyciela wspomagajllcego byl wprowadzony 

w 2013 r., ale w projekcie uchwaly budzetowej tego etatu nie bylo. Nie jest to zaleme od 

gminy, gdyz jest to wym6g Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, poniewaZ jest jeden 

uczen, kt6ry wymaga wspomagania. 

Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowej w przewodowie A. Zalewska - wyjasnila, ze 

Pani Filipkowska jest zatrudniona w PSP w Przewodowie, ale nie rna pelnego etatu, bo 

dopelnia etat w PG. Wykazywanajest natomiastjako nauczyciel PSP w Przewodowie. 

Radny i Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy Jacek Grochowski - powiedzial, ze jako radny 

tez zauwaZyI to sarno, co radna Pani Swiderska i temat ten poruszyl juz na posiedzeniu 

Komisji Rolnictwa i Budzetu. Dodal, ze byly wyjasnienia, ale do koflca ich nie rozumie. Jego 

zdaniem wg prostej matematyki wychodzi mu, ze w PSP w Przewodowie jest jednak 3 etaty 

wi~cej i 1 etat co najmniej wi~cej w PSP w Skaszewie. W skali gminy jest to, co najmniej 

4 etaty. I 0 to si~ jemu wlaSnie rozchodzilo. A poza tym, ze w PSP w Przewodowie koszty 

wrosly 0 200.000 z1. Wyszlo mu to przy por6wnaniu budzetu z poprzedniego roku i z tego 

roku. Poza tym w budzecie jest wi~cej 67.000 zl w PSP w Skaszewie i 220.000 zl w PSP 

w Przewodowie. Uznal, ze radna Pani Swiderska pyta si~ 0 to sarno, co on, a wyjasnienia nie 

trafiajll do niego do koflca. 

Skarbnik E. Glowacka - powiedziala, ze w budzecie gminy caly czas Sll wprowadzane 

zmiany w tym na wynagrodzenia. Byly przenoszone srodki, poniewaz srodk6w brakowalo, 

nawet z jednej szkoly do drugiej. 
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Byla wyplacona dodatkowa kwota dla nauczycieli w mleSl'l.CU styczniu na dodatki 


wyr6wnawcze z ZUS w zwictZku ze sredni'l. jak'l. nauczyciel powinien uzyskae w gminie 


zgodnie z Kartct Nauczyciela. 


S'l. dokonywane zmiany w uchwalach Rady i ZarZ<tdzeniem W6jta Gminy, a Panstwo radni 


por6wnuj'l. plan wydatk6w do projektu budzetu. Przypominala, ze projekt budzetu byl 


ustalany w grudniu 2012 r.,konczy si~ w grudniu 2013 r., a zamyka go si~ w 2014 r. Wydatki 


jakie S'l. mozna dopiero por6wnae 3l.12.20 13 r. jak sporz'l.dzi sprawozdanie w 2014 r. Gmina 


nic nie ukrywa. Wynagrodzenia nauczycielom musi wyplacie zgodnie z Kartct Nauczyciela. 


Dodala, ze mial bye zniesiony dodatek uzupelniaj'l.cy, ale nie zostal zniesiony. 


Jej zdaniem, bye moze r6znica w zatrudnieniu nauczycieli wynikla z etat6w uzupelniaj'l.cych 


gl6wnie w PSP w Przewodowie i w PG. .Nie oznacza to, ze gmina zaplanowala wyzsze 


wydatki na oswiat~, jest tylko zapewnione minimum srodk6w na wynagrodzenia. Nie S'l. 


zaplanowane srodki na dodatki uzupelniaj'l.ce, kt6rych w 2014 r. moze b~dzie mniej, 


poniewaz inaczej b~d'l. liczone. 


W6jt B. Polanska - dodala, ze nalezy por6wnywae me z projektem budzetu, tylko 


z realizacj'l. budzetu na koniec 2013 r. Natomiast jesli Panstwo radni maj'l.jakies w'l.tpliwosci 


jesli chodzi 0 stan zatrudnienia i wynagrodzenia, moma przygotowae zestawienie na 


posiedzenia komisji i przedstawie, ile bylo zatrudnionych nauczycieli w 2013r., ile b~dzie 


w roku 2014, z dokladnosci'l. gdzie zatrudniony jest dany nauczyciel. 


Radny i jednoczesnie Wiceprz;ewodnicz~cy Rady J. Grochowski - powiedzial, ze co do 


sum, to rozumie, ze por6wnywanie moze jest nieadekwatne, ale wie 0 co chodzi i Pani 


Skarbnik to wyjaSniala, poniewaz na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Budzetu pytal 


o sprawy finansowe, a nie 0 etaty. Ale teraz kiedy radna Pani Swiderska to zauwaZyla, to 

chyba por6wnanie etat6w troch~ si~ nie zgadza. W tamtym roku plano wane do budzetu bylo 

o 4 etaty mniej niz jest planowane teraz. i to jest bardziej kontrowersyjne. Jako radni moze 

czegos nie rozumiejq, ale tak pokazuj'l. cyfry. 

W6jt B. Polanska - poinformowala, ze przygotuje informacj~ odnosnie zatrudnienia 

nauczycieli. i poniesionych wydatk6w na oswiat~ w poszczeg6lnych szkolach. 

fl 

Prz;ewodnicz~cy L. Pytel poddal pod glosowanie propozycJe autopoprawek 

przedstawionych przez Pani'l. W6jt: 

http:uzupelniaj'l.ce
http:uzupelniaj'l.cy
http:3l.12.20
http:mleSl'l.CU


- 17 

1. Zmniejszenie dochod6w w dziale 600 - Transport i lqcznosc, Rozdzia160016 - Drogi 

publiczne i gminne, paragraf 6630 - dotacje celowe otrzymane z Samorzqdu 

Wojew6dzkiego na inwestycje - 0 kwot~ 40.000 zl . 

Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 12 glosami "za", przy 

oglos6w "przeciwnych" oraz 2 glosach "wstrzymujqcych" przyj~la w/w autopoprawk~. 

2. Zmniejszenie wydatk6w 0 kwot~ 65.000 zl w dziale 600 - Transport i lqcznosc, rozdzial 

60016 - Drogi publiczne i gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek 

budzetowych, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi 

W6jty Trojany". Lqczne koszty zadania 155.360 zl. 

Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 12 glosami "za", przy 

oglos6w "przeciwnych" oraz 2 glosach "wstrzymujqcych" przyj~la w/w autopoprawk~. 

3. Zwi~kszenie wydatk6w 0 kwot~ 25.000 zl w dziale 600-rozdzia160016 - paragraf6050

wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow~ drogi gminnej Nowe Przewodowo 

- Przewodowo Majorat". 

Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 12 glosami "za", przy 

oglos6w "przeciwnych" oraz 2 glosach "wstrzymujqcych" przyj~la w/w autopoprawk~. 

4. Zmniejszenie wydatk6w w dziale 801 - Oswiata i wychowanie, rozdzia180110

Gimnazja, paragraf 4210 - Zakup material6w i WYPosaZenia 0 kwot~ 5.000 zl i zwi~kszenie 

wydatk6w w tej samej jednostce 0 kwot~ 5.000 zl na paragraf 4350 - Zakup uslug do sieci 

Internet. 

Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 14 glosami "za", przy 

oglos6w "przeciwnych" oraz 0 glosach "wstrzymujqcych" przyj~la w/w autopoprawk~. 


g/ 


Przewodnicz~cy L. Pytel- odczytal projekt uchwaly budzetowej Gminy Gzy na rok 2014 z 


uwzgl~dnieniem autopoprawek i poddal pod glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniczqcych w posiedzeniu - 11 glosami "za", przy 


o glos6w "przeciwnych" oraz 3 glosach "wstrzymujqcych" podj~la Uchwal~ 


Budzetowq Gminy Gzy na rok 2014 Nr XXXI/141f13 - kt6ra stano wi zalqcznik nr 12 do 


niniejszego protokolu. 
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Ad. pkt 9. 


Przewodnicz~cy L. Pytel- poinformowal, ze plany pracy Komisji stalych Rady Gminy, byly 


omawiane na posiedzeniach Komisji, uwag nie wniesiono. 


Nast~pnie odczytal projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia plan6w pracy Komisji Rady 


Gminy Gzy i poddal pod glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestnicz~cych w posiedzeniu - 14 glosami "za", przy 


o glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymuj~cych" podj~la Uchwal~ 

Nr XXXII142113 w sprawie zatwierdzenia plan6w pracy Komisji Rady Gminy Gzy - kt6ra 

stanowi zal~cznik nr 12 do niniej szego protokolu. 

Ad. pkt 10. 


Przewodnicz~cy L. Pytel - wyjasnil, ze na posiedzeniach Komisji byl r6wniez omawiany 


plan pracy Rady na 2014 r. Uwag do planu nie wniesiono. 


Dalej odczytal projekt uchwaly w sprawie uchwalenia planu pracy Gminy Gzy i poddal pod 


glosowanie. 


Rada Gminy w obecnosci 14 radnych uczestniclitcych w posiedzeniu - 14 glosami "za", przy 


o glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzynlUj~cych" podj~la Uchwal~ 

Nr XXXV143/13 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy - kt6ra stanowi 

zal~cznik nr 13 do niniejszego protokolu. 

Ad. pkt 11. 

W zwi<tZku z tym, ze radni nie zglosili zadnych interpelacji, nie bylo i odpowiedzi. 

Ad. pkt 12. 


W6jt B. Polanska - poinformowala 0 nast~puj~cych sprawach: 


- Na terenie gminy trwaj~ prace melioracyjne, a przy okazji tych prac s~ robione mostki na 


drogach gminnych. Jest to podw6jny plus, iz rolnicy b~d~ mie1i dobre grunty do uprawy, 

ana drogach gminnych b~d~pobudowane nowe mostki. 

- Na rzece Przewod6wce zostaly odebrane 4 jazy. 

- Wykonana zostala droga powiatowa Nr 1242 W na odcinku 3.221 mb. 

- W szkolach realizowany jest projekt "Dzis mysl~ 0 jutrze". 

Dla dzieci s~ prowadzone dodatkowe zaj~cia lekcyjne. 

- Gmina pracuje nad uzyskaniem wlasnosci dzialki z remiz~ OSP w Szyszkach. 

Geodeta dokonal pomiar6w. JeSli wszystko si~ ulozy, w miesi~cu styczniu 2014 r. 

b~dzie zalatwiany notariusz, aby gmina mogla przej~6 jedn~ dzialk~. 
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Pan Niesluchowski swoj<l. dzialk~ pod remiZ<\.przekazuje w fonnie darowizny. Czynione 

b~d<l. dalsze starania, zeby OSP uzyskalo wlasnosc dzialki. 

Dalej podzi~kowala radnemu powiatowemu i jednoczesnie Wiceprzewodnicz<l.cemu Rady 

Powiatu Panu Zbigniewowi Kolodziejskiemu, ze wsp6lnie udale si~ doprowadzic do konca 

trudny temat przebudowy drogi powiatowej na odcinku Gotardy - Slonczewo. Dzi~ki 

sprzyjaj<l.cej pogodzie moma bylo dokonac odbioru drogi i zakonczyc realizacj~ odcinka. 

Niewielkie usterki jakie zostaly wykonawca na pewno wykona. 

Ad. pkt 13. 

Radna Zofia Fr~ckiewicz - poinfonnowala, ze na terenie gmmy widzi problem ze 

smieciami, smieci S<l. na wszystkich drogach. Dodala, ze w innych gminach, powiatach, przez 

kt6re si~ przemieszcza w wojew6dztwie mazowieckim, smieci sprz<l.ta mlodziez szkolna. 

Prosila, zeby na lekcjach wychowawczych, uczulic i zacZ<\.c wychowywac mlodziez pod 

k<l.tem ekologicznym, bo smieci S<l. wsz~dzie, topimy si~ w nich. Proponowala, zeby moze 

w tym celu gmina zakupila worki i kamizelki .. Nast~pn<l. spraw<l.jak<l. poruszyla to kosze na 

smieci we wsiach. Dla przykladu podala przy stank i autobusowe, przy kt6rych S<l. kosze. 

Uznala, ze dobrzy ludzie zabieraj<l. smieci z przystanku, odprowadzaj<l. je i p1ac<l. za to. 

Ale jesli bylyby wi~ksze kosze, to nawet kos poszedlby sam ( babcia,dziadek), pozbiera je 

i wrzucilby w kosz gminny. W6wczas nie byloby problemu ze smieciami. A tak smieci S<l. 

rzucane, bo nie rna ich gdzie wrzucic. Dodala, ze tak same jest w miescie powiatowym 

Puhusku, gdzie moma przejsc kilometr ze smieciem w reku i nie rna si~ go gdzie wyrzucic. 

Lecz s<l. i miasta, gdzie kosz stoi co 200 mb. Jej zdaniem, Mazowsze powinno kwitn<l.c 

i pi~kniec, a s<l. brzydkie obrazki. 

Radny Z. Sierzan - powiedzial, ze od huraganu, we wsi P~kowo cz~sciowo nie dziala 

oswietlenie uliczne. Nadmienil, ze awaria byla zglaszana do urz~du gminy prawdopodobnie 

dwa lub trzy razy, ale lampy dalej si~ nie swiec<l.. Dodal, ze w sprawie lamp atakuje go juz 

spoleczenstwo. 

W6jt B. PolaiIska - wyjaSnila, ze jezeli chodzi 0 wies P~kowo awarie do zakladu byly 

zglaszane trzykrotnie w tym dzis rano. Zaklad m6wi, ze na usuni~cie awarii rna 7 dni. 

Gminna nie rna mozliwosci przyspieszenia naprawy. 

W kwestii smieci, 0 kt6rych m6wila radna Pani Z. Fr<l.ckiewicz poinfonnowala, ze na terenie 

gminy wszyscy wlasciciele nieruchomosci zlozyli deklaracje 0 wysokosci oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

http:sprz<l.ta
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Mysli, ze gdyby gmina postawila kosze w kazdej wsi, to nie b~d'\. w nich tylko smieci 

z naszej gminy, ale z calego swiata, a gmina b~dzie placila za ich zagospodarowanie. 

lednoczesnie podkreslila, ze gminy nie stae, zeby podpisae umow~ z zakladem swiadcZ'l.cym 

uslugi na terenie gminy na ustawienie duzych koszy w kazdej wsi i odbi6r odpad6w. 

Jesli chodzi 0 szkoly, to w szkolach caly czas jest prowadzona ekologia, moze bye tylko 

w szerszym zakresie. 

Radna Jadwiga Koc - zapytala, czy wyl'\.czenie oswietlenia ulicznego na terenie gminy, to 

sprawa aktualna, czy nie? 

Wojt B. Polanska - odpowiedziala, ze temat ten zostal zgloszony. Po nowym roku jest 

obiecane, ze uzgodnione wyl'\.czenie oswietlenia ulicznego 40 minut przed wschodem slonca 

i wl'\.czenie 40 min. po zachodzie slonca b~dzie. 

Odnosnie zapytail. radnych - Pani J. Swiderskiej i Pana 1. Grochowskiego powiedziala, 

ze zeby om6wie wszystkie sprawy radni spotykaj'\. si~ na posiedzeniach Komisji. Nast~pnie 

zapytala, dlaczego na obradach Sesji wychodzi akt, taki jak wszyscy zauwazyli. UWaZala, ze 

po to s'\. posiedzenia Komisji, zeby rozmawiae i jest nie ladnie ze strony Rady, ze dzisiaj 

zostal poruszony temat stanu zatrudnienia nauczycieli. 

Prezes Zwi~ku Kolek i Organizacji Rolniczych Wlodzimierz Salwin - poinformowal, ze 

b~dzie m6wil 0 temacie, kt6ry jest bardzo gor'\.cy dla mieszkanc6w wsi Nowe Przewodowo 

i Przewodowa Majorat, a mianowicie postawionych zastawkach na rzece Przewod6wce. 

Stwierdzil, ze jest uZytkownikiem zastawek i woda nikomu nic nie dawala, za wyj'\.tkiem 

k16tni w jednej i drugiej wsi, poniewaZ mlodzi zastawki zastawiali, a starzy odmykali. 

A kiedy przyszedl czas na zbieranie siana, wszystko bylo zalane. Dalej zglosil wniosek, zeby 

gmina wystqpila do Powiatu, aby ten odebral wod~ z rzeki Przewod6wka we wsi Nowe 

Przewodowo i Przewodowo Majorat, poniewaZ w obu wsiach przez miesi'\.c s'\. zalane l'\.ki. 

Dodal, ze z l'\.k polozonych nad rzek'\. nie rna zadnego pozytku, poniewaZ przez naniesiony 

piach pasza nie nadaje si~ do zjedzenia przez krowy. W dalszej wypowiedzi zapytal, 

dlaczego wedlug spoleczenstwa w zastawki bezcelowe wlozono powaZn'\. sum~ pieni~dzy ok. 

1.000.000 zl, a nie uregulowano odbioru wody na odcinku Przewodowo - Moszyn gmina 

Puhusk? 

Wedlug niego wlasnie tutaj tkwi bl'\.d. Dodal, ze obecnie do rzeki Przewod6wki zostanie 

podl'\.czony zmeliorowany obszar " Zadanie Skaszewo I" i "Zadanie Skaszewo II -800 ha 

i woda r6wniez przyjdzie do Przewodowa, a most na rzece jestjuz podmyty. 

http:gor'\.cy
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Nast~pnie powiedzial, ze radni podj~li dobr'l decyzj~ i umiescili w budzecie gminy na rok 

2014 zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na drog~ gminn'l Nowe Przewodowo -

Przewodowo Majorat". Uznal, ze ze wzgl~du na to , ze mieszka przy tej drodze wiosn'l 

wyci~a samochody z topieliska, a w zim~ wyci~a odsniezark~ z uwagi na zly teren l'lcz'lcy 

obie wsie. 

Dalej powiedzial, ze rolnikow nikt nie slyszy, ze ich pola niszcz'l bobry, dziki, samy, ze 

maj'l znmiejszone dotacje. A wedlug niego ktos powinien si~ tym zaj'lc, poniewaZ 

mieszkancy gminy maj'l Rad~. Powiedzial tez, ze w gminie jest rZ'ldz'lce Polskie Stronnictwo 

Ludowe wywodZ'lce si~ ze wsi i zapytal, a gdzie one jest? . Jego zdaniem, jest to jedyna 

partia, ktora moze cos zrobic dla wsi i nie powinna klaskac z rz'ldem, ktory wszystko chce 

przekazac na samorz'ldy gminne (gmina powinna utrzymac szkoly , wyplacac wszystkie 

odszkodowania wyrz'ldzone przez zwierzyn~ 10wnc0. ProsiI, tez zeby Rada Gminy si~ 

obudzila, gdyz radnych nie widac w terenie. Zapytal tez, dlaczego radni jako mlodzi ludzie 

wspolnie z mieszkancami gminy nie zaprotestowali w kwestii ustalenia wieku 

emerytalnego, ktory zostal wydluZony do 67 lat, kiedy ludziom si~ wszystko zabiera? 

Z okazji nowego roku 2014 zyczyl wszystkim wszystkiego dobrego, a Radzie i Pani Wojt 

realizacji uchwalonego budzetu. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - odnosnie uwag Pana. W. Salwina dotycz'lcych rzeki 

Przewodowki powiedzial, ze kaZda rzeka jest ciekiem podstawowym i nadzor nad rzek'l 

sprawuje Wojewodzki Zarz'ld Melioracji i UrZ'ldzen Wodnych w Warszawie . Jest to Ufz'ld 

podlegaj'lcy pod Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego. Podkreslil, ze pytanie, ktore Pan 

W. Salwin powiedzial, padlo juz nie raz na szczeblu powiatowym i Marszalek 0 tym wie. 

Uznal, ze rzek~ trzeba uregulowac od ujscia. Jest tylko problem, poniewaZ obszar przez ktory 

przeplywa rzeka Przewodowka znajduje si~ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Nasielsko

Kamiewskim. W zwi'lZku z tym, rzeki nie mozna regulowac, mozna j'l pogl~bic. Jednak 

z uwagi na to, ze Obszar Chronionego Krajobrazu jest zatwierdzany przez Wojewod~, 

Marszalek moglby si~ porozumiec z Wojewod'l i w pewnych obszarach zlagodzic zakazy 

ktore s~ Jednoczesnie nadmienil, ze ze wzgl~du na pot~Zny nadmiar wody, woda moze zalac 

wies -Gromin gmina Pultusk, gdyz do dzisiejszego dnia Pana Burmistrza Miasta Puhuska 

specjalnie to nie interesowalo. Zapewnil, ze taka informacja byla przekazana Burmistrzowi 

Puhuska, a Burmistrz monitowal do wladz samorZ'ldu wojewodztwa mazowieckiego. Z jakim 

skutkiem nie wie. B~dzie wiedzial dopiero po nowym roku. 
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W kwestii bobr6w powiedzial, ze jest to zwierz~ chronione calorocznie. A producenci rolni 

za wyrzetdzone szkody mog'lotrzymywae odszkodowania. 

Radny M. Sadowski - wl'lczaj'lc si~ do dyskusji przypomnial, ze juz wczesniej m6wil, ze 

jesli bez poj~cia b~dzie podl'lczana melioracja do rzeki przewod6wki, to woda b~dzie plyn~la 

hlkami. Zwi~kszaj'lc sami przepusty nie patrz'lc jakie zaprojektowala melioracja 

spowodujemy nadmiar wody w rzece., poniewaZ szybciej splynie z p6l. 

lednoczesnie nadmienil, ze melioracja jest po to, zeby woda odeszla z p61 w spos6b 

naturalny, spokojny. Dlatego najpierw nalezy rozwaznie remontowae melioracje i podl'lczae 

mostki z wi~kszymi przepustami, a wtedy w jakis spos6b uchroni si~ rzek~ przed 

rozlewiskiem. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - uznal, ze melioracja to bardzo szerokie poj~cie. Przydalby si~ 

zbiomik retencyjny wodny. 

Prezes Zwi~zku Kolek i Organizacji Rolniczych Wlodzimierz Salwin - powiedzial, ze we 

wsi Nowe Przewodowo jest kilku ch~tnych, co daj'l pole, bo by chcieli. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - powiedzial, ze jesli S'l ch~tni, temat trzeba pilotowae. W tym celu 

naleZy zglosie zapotrzebowanie, aby Zarzetd Wojew6dztwa mogl wykupie grunty i zrobic 

zbiomik. Ale musi bye to zgoda ok. 30 wlascicieli grunt6w. 

Radny Powiatu i jednoczesnie Wiceprzewodnicz~cy Rady Powiatu Zbigniew 

Kolodziejski - wszystkim zebranym zyczyl w nowym roku wszelkiej pomyslnosci, zdrowia 

i wszystkiego dobrego oraz realizacji zadan przyj~tych w budzecie gminy na 2014 rok. 

Radny i jednoczesnie Wiceprzewodnicz~cy Rady J. Grochowski - zwracaj'lc si~ do radnej 

Pani 1. Koc powiedzial, ze na posiedzeniu Komisji m6wi bardzo duzo, a nieraz aZ za duzo. 

Ale jezeli kt6remus radnemu, czy jemu wnknie cos na posiedzeniu Komisji, a przypomni si~ 

na obradach Sesji , to lepiej teraz pytae Pani'l W6jt i wyjaSniae, niz za rok zamykae 

nast~pn'l szkol~. 

Nawi'lZuj'lC do wczesniejszej wypowiedzi Pani W6jt w kwestii oddania do uzytku odcinka 

drogi powiatowej Gotardy - Slonczewo w imieniu wlasnym i mieszkanc6w dzi~kowal 

wszystkim radnym gminy, za to, ze glosowali za udzieleniem z budzetu gminy pomocy 

finansowej Powiatowi, Pani W 6jt, ze potrafila zainicjowae, ze droga pojawila si~ w planie 

inwestycyjnym Powiatu oraz radnym powiatowym glosuj'lcym za rozpocz~ciem realizacji 

w/w odcinka drogi. lednoczesnie w przyszlosci prosil 0 realizacj~ nast~pnego odcinka drogi 

od wsi Slonczewo przez wies Szyszki 0 dlugosci 2.000 mb. 
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W zwi¢u z koncZ'lcym si~ rokiem 2013, a rozpoczynaj<\.cym si~ nast~pnym, na 2014 r. 

zyczyl wszystkim duzo zdrowia, pomyslnosci i wszystkiego najlepszego. 

Radna J. Koc - nawi'tZuj<\.c do wypowiedzi radnego Pana Grochowskiego uwaz.ala, ze po to 

s<\. posiedzenia Komisji, zeby sobie wszystko wyjasnie. A dzisiaj jest efekt jaki przedstawila 

radna Pani Swiderska. Jej zdaniem, tego nie powinno bye na Sesji. Dalej zapytala, dlaczego 

radni nie zauwazyli bl~du na posiedzeniu Komisji? I stwierdzila, ze to j<\. niepokoi. Jej 

zdaniem, Pani W6jt powinna spraw~ zatrudnienia nauczycieli wyjasnie na posiedzeniach 

Komisji i byloby dzis wszystko ok. 

W6jt B. Polanska - wyjasnila, ze s<\. posiedzenia Komisji Rady Gminy i s<\. posiedzenia 

Sesji. Nie rna nic przeciwko temu, ze dzisiaj radna Pani Swiderska postawila pytanie. Jesli 

cos umkn~lo na posiedzeniach Komisji i pyta si~ na Sesji, to jestesmy po to, zeby wyjasnie 

i wytlumaczye. Dlatego na nast~pnym posiedzeniu Komisji wszystko zostanie om6wione. 

Nie widzi nic w tym zlego, ze dzisiaj na obradach Sesji padlo pytanie. 

Z uwagi na koncz<\.cy si~ rok 2013 i ostatnie spotkanie w tym roku, radnym, sohysom 

i gosciom zaproszonym podzi~kowala za rok pelen wsp6lpracy, szczerych rozm6w i za 

pomoc w realizacji funduszu soleckiego, poniewaZ ta idzie coraz sprawniej ina wsiach s<\. 

widoczne efekty. UWaZala, ze rok 2013 nie zostal stracony. Mysli, ze przy wzajemnym 

zrozumieniu i dobrej wsp6lpracy zadania zaplanowane zostan<\. zrealizowane. A moze nawet 

uda si~ cos zrobie wi~cej. W nowym roku zyczyla wszystkim wszystkiego dobrego, duZo 

zdrowia i optymizmu. 

Przewodnicz~cy L. Pytel - powiedzial, ze za kilka godzin uplywa kalendarz 2013 roku. Byl 

to rok dose pracowity i trudny, ale podolalismy zadaniom w miar~ posiadanych srodk6w 

finansowych. Nast~pnie podzi~kowal Panstwu radnym i Pani W6jt za dobr<\. wsp6lprac~. 

Wszystkim zyczyllepszego 2014 roku. 

Prezes Zarz~du Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Wojciech Zukowski 

odnosz<\.c si~ do krytycznych sl6w Pana W. Salwina skierowanych pod adresem Polskiego 

Stronnictwa Ludowego poinformowal ze czlonk6w PSL w rZ'ldzie i Sejmie jest bardzo malo. 

Wi~c nie wiele mog<\. zrobie. A jesli w nast~pnej kadencji PSL nie wejdzie w sklad rz<\.dz<\.cej 

koalicji, to w6wczas Pan Salwin b~dzie mial okazj~ si~ przekonac jak b~dzie funkcjonowalo 

polskie rolnictwo. Na koniec zyczyl wszystkim wszystkiego dobrego, zeby rok 2014 byl 

lepszy od roku 2013. 

http:koncz<\.cy


- 24

Wobec wyczerpania si~ porz~dku obrad Przewodnicz~cy L. Pytel 0 godz. 15.35 

zarnkn~l XXXI Sesj~ Rady Gminy Gzy. 

PRZEW.~OD!'lICZf\CYProtokolowala: Przewoa ~ 

JeoVl '};f~~~~ ~ Leon'llytel
Zofi~ p;zc~6Ikowska 


