
PRO T O KÓŁ NrXXXIV/14 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 13.15 otworzył XXXIV Sesję Rady -

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą 

obecności stanowiącą załącznik nr I do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Biegała Krzysztof 

2. Kaczorowski Zdzisław 

3. Sierzan Zdzisław 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy 


Państwo radni. 


Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby 


wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 


Nie widząc żadnych propozycji zmian, zaproponował przyjęcie porządku obrad Sesji 


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 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Gzy. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
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9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Sprawy bieżące gminy. 

II. Wolne wnioski i pytania. 

12. Zamknięcie Sesji. 

Rada jednogłośnie przyjęła w/w porządek obrad. 

Ad. pkt 3. 

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

Nr XXXIII/14 odbytej w dniu 14 marca 2014 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 

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

Ad. pkt 4 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt S. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - poinformowała, że jak co roku, do urzędu gminy wpłynął 

wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rady Gminy. Przypomniała, że cena wody od 17.06.2013 r. do 16.06.2014 r. wynosi 2,35 zł 

za 1 m3 brutto. Obecna propozycja ceny wody na okres od 17.06.2014 r, do 16.06.2015 r. 

z uzasadnionymi kosztami wynosi 2,38 zł brutto za 1m3. Jest to wzrost ceny o 0.03 zł. 

Wyjaśniła, że jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy, to zgodnie z przepisami Zakład 

Usług Wodnych w Mławie po 70 dniach od złożenia wniosku wprowadzi cenę 1m3 wody jaką 

skalkulował i przedstawił pod obrady Rady. 

Przewodniczący L. Pytel wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Pan Dyrektor -

Zakładu Usług Wodnych w Mławie przedstawił kosztorys odnośnie ksztahowanych 

3wydatków i zaproponował podniesienie ceny 1m wody o 0,03 zł brutto. 

Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 

- przedstawiła negatywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy z dnia 

08.04.2014 r. - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski również 

przedstawił negatywną opinię do w/w projektu uchwały. 


Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 08.04.2014 r. - stanowi załącznik nr 3 do 


niniej szego protokołu. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 


zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 2 głosami "za", przy 


9 głosach przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym" nie podjęła w/w uchwały. 

"

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

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


zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej również był przedstawiany na wspólnym 


posiedzeniu Komisji. Zmiana Wieloletniej Prognozy wynika ze względu na zmiany jakie 


zostały podjęte Zarządzeniem Wójta Nr 2/14 i Nr 9114 tj. zwiększenia dochodów bieżących 


o kwotę 91.057 zł z tytułu dotacji na wydatki bieżące i Zarządzenia Nr 5/14 dotyczącego 


zmiany planu dotacji na zadania zlecone i własne, zmniejszenia o kwotę 59.300 zł, 


zwiększenia o kwotę 19.000 zł. 


Pozostałe zmiany dotyczą uchwały Nr XXXIII/I 50114 tj. zmniejszenia subwencji oświatowej 


o kwotę 63.487 zł oraz zmian w dotacji na projekt przy udziale środków unijnych pn. "Dziś 
" 

myślę o jutrze . 

Po dokonanych zmianach plan dochodów we Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosI 

1 0.348.645,43 zł 

w tym: dochody bieżące - 10.022.533,60 zł 

dochody majątkowe - 326.111,83 zł 

Po stronie wydatków dokonano również zmian wynikających z Zarządzenia Nr 5 i Zrządzenia 

Nr 9/14 wynikających ze zmian planu dotacji na zadania zlecone i własne, zmiany Uchwały 

Nr XXXIII/151114 i projektu uchwały, który jest kolejnym punktem porządku obrad. 

W projekcie uchwały nastąpiły zmiany w wydatkach budżetowych, uległy zwiększeniu 

wydatki bieżące o kwotę 82 .. 643,97 zł. 

Wydatki bieżące dotyczą: 
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- w dziae Administracja publiczna - na bieżące remonty pomieszczeń budynku urzędu 

gminy o kwotę 17.000 zł 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na 

dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach o kwotę - 65.643,97 zł 

z tego: szkoły podstawowe - 29.231,57 zł 

oddziały przedszkolne - 36.412,40 zł 

Zwiększenie planu dotacji wynika z ostatecznego przyznania dotacji subwencji oświatowej na 

rok 2014 przez Ministerstwo Finansów, jak również z otrzymania ostatecznej metryczki 

naliczania subwencj i oświatowej dla Gminy Gzy. W wyniku tego dokonano rozliczenia na 

rok 2014, z czego wynika, że wzrosła liczba uczniów, w przedszkolu jest 26 dzieci, w szkole 

podstawowej jest 39 uczniów. 

W szkole podstawowej dotacja miesięczna na jednego ucznia wynosi - 747,68 zł. 

W oddziałach przedszkolnych dotacja miesięcznie na jednego ucznia wynosi - 214,59 zł. 

Wydatki zostały pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych. 

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

wynosi: 10.464.761,80 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące - 9.731.797,57 zł 

- wydatki majątkowe -732.964,23 zł. 

Różnica między dochodami gminy, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 

116.116,37 zł. Źródłem pokrycia niedoboru budżetu są wolne środki z lat ubiegłych. 

W rozchodach budżetu zaplanowana jest spłata kredytu w kwocie 285.805,23 zł. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opmll 

do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

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

Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 
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" Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za , przy 

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

Nr XXXIV/I 58/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która 

stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu - 13. 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik E. Głowacka wyjaśniła, że w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały -

budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 plan dochodów budżetu nie ulega zmianie. 

Zmianie ulega tylko plan wydatków na rok 2014, związanych z rozliczeniem dotacji 

podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach na wydatki związane 

z bieżącymi remontami pomieszczeń w budynku urzędu gminy. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie OpUUl 

do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również przedstawił 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

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

Gminy Gzy na rok 2014 i poddał pod głosowanie. 

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

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

Nr XXXIV/159/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że w gminie są 4 stałe obwody głosowania. Projekt 

uchwały dotyczy utworzenia odrębnego głosowana w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

w Tąsewach. Zgodnie z przepisami odrębny obwód głosowania tworzy się tylko na dzień 

głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów 
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będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe 

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opmll 

do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu 

głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 

2014 r. 

również przedstawiłPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski 

pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu 

głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 10 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXXIV/160/14 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - która stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

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

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska poinformowała:-

- W budynku urzędu gminy prowadzone są prace remontowe. Wiążą się z tym pewne 

utrudnienia dla pracowników i interesantów. Remont pomieszczeń w budynku polega na 

wymianie podłóg, wymianie drzwi, a w pokoju Pana Wójta i sufitu. Wyremontowanie 

wszystkich pokoi jest niemożliwe ze względu na środki finansowe. 

- Na terenie gminy profilowane są drogi gminne. Ze względu na opady atmosferyczne praca 

równiarki została przerwana na dwa dni. Od jutra (17.04.2014 r) będą profilowane drogi we 

wsiach gdzie jeszcze nie były równane. 

-Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. 
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Zainteresowanie jest dużo większe jak w ubiegłym roku, natomiast środków finansowych 

w budżecie województwa mniej. Myśli, że wniosek złożony przez naszą gminę będzie 

pozytywnie rozpatrzony. 

Na koniec z okazji Świąt Wielkanocnych w imieniu własnym i wszystkich pracowników 

urzędu gminy złożyła wszystkim gorące życzenia: zdrowych, pogodnych i radosnych 

spędzonych w gronie rodzinnym świąt. 

Ad. pkt 11. 

Soltys wsi Sisice Janusz Bilik - zgłosił wniosek dotyczący inwazji dzików. Dodał, że 

ludzie nocują już na polach. 

Przewodniczący L. Pytel - wyjaśnił, że żeby otrzymać odszkodowanie należy złożyć 

wniosek o wypłatę odszkodowania do koła łowieckiego. 

Soltys wsi Sisice J. Bilik poinformował również o szkodach wyrządzonych przez łosie, -

które u niego i Pana Roberta Zaleskiego zżarły i wyłamały młody zagajnik sosnowy. Dodał, 

że kiedy zadzwonił do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych 

w Ciechanowie, kazano mu zakładać sprawę i procesować się z ministrem. 

Na temat szacowania szkód powiedział, że szacowanie szkód nie odbywa się wg kosztów, ale 

tak jak pasuje. Zaproponował zaprosić łowczych z kół łowieckich, aby powiedzieli, co będą 

robić w sytuacji z dzikami. Dodał, że dziki przez dwie noce doszczętnie zjadły l ha 

ziemniaków. 

Przewodniczący L. Pytel poinformował, że przyjmuje wniosek Pana sołtysa wsi Sisice -

i obiecał, że zaprosi łowczych z dwóch kół łowieckich na spotkanie do urzędu gminy. 

Radna Zofia Frąckiewicz - zapytała, kiedy ruszy remont stawu we wsi Szyszki, ponieważ 

wszystko zasycha (glina) i będzie trudno cokolwiek zrobić? 

Soltys wsi Begno Piotr Kownacki - odnośnie dróg powiatowych, powiedział, że trwa 

remont drogi od strony Bórz -Strurnian. A na drodze od strony miejscowości Szyszki do wsi 

Ostaszewo Wielkie w drodze powybijane są doły. 

Radny Witold Czapliński - zapytał, do kogo należy droga Gotardy - Kościesze gm. 

Świercze, która jest z powybijanymi poprzecznymi koleinami, że można urwać u samochodu 

koło? 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - w kwestii zagospodarowania stawu we wsi Szyszki 

powiedział, że były już rozmowy z wykonawcą, który w ubiegłym roku wykonywał prace. 
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Wykonawca obiecuje, że w miesiącu maJu 2014 r. będzie wykonywał dalsze 

zagospodarowanie stawu. 

Odnośnie drogi Gotardy - Kościesze odpowiedział, że jest to droga gminna Gminy Gzy, która 

kończy się za Panem Pogońskim. Droga była naprawiana w ubiegłym roku. 

Przewodniczący L. Pytel - z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzył 

wszystkich zdrowych, radosnych, wesołych świąt, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego 

wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronach rodzinnych i sąsiedzkich, wśród 

przyjaciół. Życzył smacznego jajka oraz ciepłej wody w Lany Poniedziałek. 

Ad. pkt 12. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 13.55 

zamknął XXXIV Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

�::ska 

Przewodniczył: 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 
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