
PROTOKÓŁ NrXXXVII/14 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 20 sierpnia 2014 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.20 otworzył XXXVII Sesję Rady 

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

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 10 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Biegała Krzysztof 

2. Czapliński Witold 

3. Grochowski Jacek 

4. Kumińska Elżbieta 

5. Zadrożny Stefan 


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? 


Wójt Barbara Polańska - zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 


dodatkowych punktów tj. "Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości" 


i "Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny". 


Przewodniczący L. Pytel - zaproponował, aby był to pkt 10 i 11 porządku obrad. Następnie 

przedstawił proponowany porządek obrad z wniesionym punktami: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2014 


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

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 


mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018. 


9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 


w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 


10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny. 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13. Sprawy bieżące gminy. 

14. Wolne wnioski i pytania. 

15. Zamknięcie Sesji. 


Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został przyjęty bezwzględną większością głosów 


radnych. 


Ad. pkt 3. 


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


Nr XXXVI/14 odbytej w dniu 30 czerwca 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. 


W tym momencie na salę obrad przybył radny Witold Czapliński. Aktualna ilość radnych 


biorących udział w posiedzeniu -11. 


Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - poinformowała, że Zarządzeniem Wójta Gminy 

Nr 34/14 z dnia 04 sierpnia 2014 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Warszawie została przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania 

planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2014 roku. 

Z uwagi na to, że jest to okres urlopowy nie ma jeszcze opinii z RIO. Po otrzymaniu uchwały 

wyrażającej opinię zostanie ona przedstawiona na najbliższej Sesji. Dalej przystąpiła do 

omówienia informacji. 
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Na dzień 30 .06.2014 r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na 


zadania rządowe i zlecone, na dofinansowanie zadań własnych, zmianę planu subwencji 


ogólnej, zmianę planu inwestycji, przychodów i rozchodów i wynosi: 


dochody w łącznej kwocie - 10.821.857,21 zł; wykonanie - 5.864.203,34 zł - 54,19 % 


w tym: dochody bieżące - 10.476.945,38 zł; wykonanie - 5.864.091,51 zł - 55,97 % 

dochody majątkowe - 344.911,83 zł; wykonanie - 111,83 zł - 0,03 % 

wydatki w łącznej kwocie - 10.937.973,58 zł; wykonanie - 5.537.870,11 zł - 50,63 % 

w tym: wydatki bieżące - 10.200.956,35 zł; wykonanie - 5.458.181,93 zł - 53,51 % 

wydatki majątkowe -737.017,23 zł; wykonanie -79.688,18 zł - 10,81 % 

Plan przychodów - 401.921,60 zł; wykonanie - 410.796,54 zł - 102,21 % 

Plan rozchodów - 285.805,23 zł; wykonanie - 142.902,42 zł - 50,00 % 

z tego: spłata kredytów - 285.805,23 zł; wykonanie - 142.902,42 zł - 50,00% 

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2014r. przedstawia się następująco: 

Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo 

Plan - 337.583,20 zł; wykonanie - 337.208,73 zł - 99,89 % 

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot 

podatku akcyzowego producentom rolnym - 334.983,20 zł 

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 2.225,53 zł 

Dział 600 - Transport i łączność 

Plan - 60.000,00 zł; wykonanie - O 

- planowana dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem 

z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Wójt y 

Trojany" w kwocie 60.000,00 zł; przyznano 60.000,00 zł. W sprawie tej już została 

podpisana umowa. Realizacja zadania w II półroczu. Termin rozliczenia dotacji do 

10.12.2014 r. 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 


Plan - 260.946,60 zł; wykonanie - 33.877,47 zł - 12,98% 


- wpływy za czynsze lokalowe ,użytkowanie wieczyste i odsetki, 


- planowana kwota 200.000,00 zł ze sprzedaży mienia - 0,00 zł. 


W I półroczu były przygotowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przetargów na 


sprzedaż. Ogłoszone przetargi w miesiącu czerwcu na jedną działkę we wsi Pękowo i przetarg 


na lokale mieszkalne. 
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Dział 750 - Administracja publiczna 


Plan - 103.923,00 zł; wykonanie - 48.119,30 zł - 46,30 % 


- otrzymana dotacja na realizację zadań rządowych zleconych ustawami, 


- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy. 


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 


sądownictwa 


Plan - 16.245,00zł; wykonanie - 15.911,00zł - 97,94 % 


- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. aktualizacja spisu 


wyborców - 336,00 zł; 

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 15.575,00 zł. 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Plan - 3.186.120,85 zł; wykonanie - 1.504.204,77 - 47,21 % 

Realizacja podatków i opłat za pierwsze półrocze przebiegała zadawalająco zgodnie 

z planem, niżej są wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 44,30 %, co daje kwotę ubytku dochodów 81.485,00 zł. Dochody z tego tytułu są 

niższe od planowanych w pierwszym półroczu w związku z zwrotami podatku. 

Co roku dochody są niższe. Natomiast w II półroczu następuje wyrównanie i ma nadzieję, że 

do końca roku zostaną wykonane zgodnie z planem. 

Ogółem należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 861.721,35 zł 

w tym zaległości wymagalne ogółem 78.755,29 zł, z tego: 

- z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości obejmuje 138 podatników (osoby 

fizyczne) - 51.242,89 zł; 

- zaległości wymagalne w kwocie 2.520,00 zł dotyczą podatku od spadków i darowizn, 

zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane 

w formie karty podatkowej - 1.470,00 zł; 

- z tytułu opłat za śmieci - 23.522,40 zł. 


Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2014r. na podstawie Uchwały Rady 


Gminy wynoszą - 322.142,02 zł. 


Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy - 33.277,98 zł. 


Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy - 11.811,99 zł 
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z tego: 

- umorzenia zaległości podatkowych ( 19 podatników) - 8.604,99 zł, 

- odroczenia terminu płatności ( 9 podatników) - 3.207,00 zł. 

Dział 758 - Różne rozliczenia 

Plan - 4.618.793,00 zł; wykonanie - 2.619.868,00 zł - 56,72 % 

- subwencja oświatowa: 

- subwencja wyrównawcza: 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Plan - 558.185,98 zł; wykonanie - 292.468,57 zł - 52,40 % 

- dochody z tytułu wynajmu hali gimnastycznej; 

- dotacja na oddziały przedszkolne z budżetu państwa; 

- dotacja na realizację projektu "Dziś myślę o jutrze". 

Dział 852 - Pomoc społeczna 

Plan - 1.629.559,58 zł; wykonanie - 975.566,31 zł - 59,87 % 

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami 

i dotacje na dofinansowanie zadań własnych. 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan - 32.000,00 zł; wykonanie - 32.000,00 zł - 100,00 % 

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym. 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan - 18.500,00 zł; wykonanie - 4.979,19 zł - 26,91 % 

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - 4.979,19 zł; 

- planowana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 

13.500,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn " Usuwanie i unieszkodliwianie 

azbestu". Ogłoszono przetarg na wykonawcę. Realizacja zadania w II półroczu. 

Należności w tym dziale wynoszą 19.154,59 zł i dotyczą należnej kary administracyjnej 

w wysokości 18.654,59 zł za usuniecie bez zezwolenia 1 szt. drzewa i 500,00 zł należna kara 

za nieprzekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych przez firmę Błysk Bis Sp. z 0.0. lis Maków 

Mazowiecki. 
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WYDATKI 

Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. wynosi - 10.937.973,58 zł; wykonanie - 5.537.870,11 

zł - 50,63 %. 

Najniżej wykonane są wydatki majątkowe - 10,81 %. W I półroczu trwały prace 

przygotowawcze, ogłoszenia przetargów zaplanowanych inwestycji, natomiast faktyczne 

wykonanie robót i płatności z tych tytułów nastąpią w II półroczu 2014r. 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

Plan - 352.244,20 zł; wykonanie - 343.954,37 zł - 97,65 % 

z tego: 

- wypłata 365 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej; 

- za energię studni głębinowej Kozłowo - 460,06 zł; 

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych. 

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 

Plan - 6.011,65 zł; wykonanie - 5.260,74 zł - 87,51 % 

1. Wydatki majątkowe: 


- realizacja umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem 


Województwa Mazowieckiego - 5.260,74 zł. 

Dział 600 - Transport i łączność 

Plan - 591.368,00 zł; wykonanie - 124.612,37 zł - 21,07 % 

1. Wydatki bieżące - 84,00 % 


- zakup rur betonowych ,pospółki drogowej, paliwo do kosiarki - 17.596,23 zł 


- odśnieżanie dróg, sypanie piaskiem - 61.271,52 zł 


- profilowanie dróg - 11.633,75 zł 


- naprawa przepustu drogowego - Ołdaki -7.800,01 zł 


- pomiary geodezyjne, mapy dróg gminnych i odbiór odpadów - 2.372,42 zł. 


2. Wydatki majątkowe 


Plan - 471.521,00 zł; wykonanie - 23.938,44 zł - 5,08 % 


Są to prace przygotowawcze: 


- wykonanie map do celów projektowych drogi gminnej Przewodowo Nowe - Przewodowo 


Majorat - 3.800,00 zł; 

- opracowanie kosztorysu na wykonanie przepustów Mierzeniec - 334,00 zł; 
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- aktualizacja przedmiaru robót i kosztorys inwestorski na "Przebudowę drogi gminnej Wójt y 

Trojany" - 1000,00 zł. Podpisano umowę w dniu 8 lipca 2014r. na środki w kwocie 

60.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego; realizacja zadania do 31.10.20 14r. 

- modernizacja drogi gminnej Ostaszewo Włuski - 5.058,55 zł 

- kosztorys inwestorski na wykonanie przepustów Pękowo i Gzy - 666,00 zł 

z funduszu sołeckiego w I półroczu wydatkowano - 13.079,89 zł; z tego: 

- wykonanie rowu odwadniającego we wsi Tąsewy - 1.389,90 zł; 

- wykonanie rowy odwadniającego we wsi Przewodowo Majorat - 3.650,00 zł; 

- modernizacja drogi we wsi Słończewo - 5.000,00 zł; 

- wykonanie rowu odwadniającego we wsi Słończewo - 3.039,99 zł. 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Plan - 28.508,80 zł; wykonanie - 3.220,21 zł - 11,30 % 

1. Wydatki bieżące 


- okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu socjalnym, wypisy z rejestru gruntów, 


opłaty za korzystanie z gruntów pod wodami. 

Dział 710 - Działalność usługowa 

Plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł 

- w I półroczu nie było faktur za usługi z tytułu wykonania projektów decyzji o warunkach 

zabudowy, realizacja w II półroczu. 

Dział 750 - Administracja publiczna 

Plan - 1.835.784,05 zł; wykonanie - 929.746,30 zł - 50,65 % 

1. Wydatki bieżące 

Plan - 1.767.944,00 zł; wykonanie - 928.046,30 zł - 52,49 % 

- wynagrodzenia i pochodne - 701.745,59 zł 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.662,50 zł 

- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 6.186,00 zł 

- delegacje, ryczahy samochodowe - 10.2627,30 zł 

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, realizacja zadań zleconych 

- 162.280,91 zł, w tym : 

- wydatki poniesione na remont pomieszczeń urzędu - 47.032,34 zł 

- diety dla radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego rady - 19.700,00 zł 

- diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy - 3.800,00 zł 

http:31.10.20
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- realizacja zadań z funduszu sołeckiego - 3.404,00 zł (zakup kosiarki i kosy spalinowej do 

utrzymania terenu przy stawie Żebry Falbogi ). 

2. Wydatki majątkowe 


Plan - 67.840,05 zł; wykonanie - 1.700,00 zł - 2,51 % 


- realizacja zadania pn. "Budowa budynku gospodarczego" wydatkowano kwotę 1.700,00 zł, 


na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem. 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

Plan - 16.245,00 zł; wykonanie - 15.259,01 zł - 93,93 % 

- aktualizacja spisu wyborców - 327,00 zł 

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14.932,01 zł 

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Plan -78.500,00 zł; wykonanie - 21.851,58 zł - 27,84 % 

l. Wydatki bieżące 

Plan - 68.500,00 zł; wykonanie - 21.851.58 zł - 31,90 % 

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 

2. Wydatki majątkowe 

Plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł 

Realizacja zadania pn. " Zakup średniego zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP 

Gzy" w II półroczu. 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 

Plan - 222.791,00 zł; wykonanie - 67.066,73 zł - 30,10 % 

Niższe wykonanie wiąże się ze spadkiem oprocentowania w I półroczu WIBOR-3M, na 

podstawie którego są oprocentowane kredyty. 

Dział 758 - Rożne rozliczenia 

Plan - 41 .000,00 zł 

- rezerwa ogólna i celowa 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Plan - 5.213.507,10; wykonanie - 2.638.194,32 - 50,60% 

1.Wydatki bieżące 

Plan - 5.105.595,27 zł; wykonanie - 2.615.835,32 zł - 51,23% 

Są to głównie utrzymanie lokali, wynagrodzenia, odpisy, podróże. 

http:21.851.58
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2. Wydatki majątkowe 


Plan - 107.911,83 zł; wykonanie - 22.359,00 zł - 20,72% 


W Publicznym Gimnazjum zostało zakupione 9 zestawów komputerowych wraz 


z oprogramowaniem na kwotę 22.359,00 zł 


W oświacie są realizowane projekty" Dziś myślę o jutrze" , który był dwuletni i zakończył 


się 30.06.2014 r. W roku 2014 wydatkowano kwotę 272.467,15 zł. Cały koszt projektu od 


początku realizacji - 344.839,25 zł. Projekt realizowano w Publicznej Szkole Podstawowej 


w Przewodowie i w Skaszewie oraz w PG w Gzach. Udział wzięło 170 uczestników. 


Odbywały się głównie zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów, zajęcia 


wyrównujące i uzupełniające oraz zarządzanie projektem. Zakupiono sprzęt multimedialny 


dla szkół o wartości 28.741,41 zł, który pozostał w dalszy ciągu do dyspozycji szkół. Gmina 


udostępniła sale dydaktyczne, był to wkład niepieniężny. 


W II półroczu 2014 r. jest realizowany projekt "Radosne odziały przedszkolne". Będzie 


zakupywany sprzęt, pomoce naukowe do przedszkoli w szkołach podstawowych. 


Dział 851 - Ochrona zdrowia 


Plan - 46.200,00 zł; wykonanie - 25.075,19 zł - 54,28% 


1.Wydatki bieżące 


Realizacja zadań przyjętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 


alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie. 


Organizowane są różne programy dydaktyczno-kulturalne, programy profilaktyczne, 


spotkania rodzinne w szkołach , piknik rodzinny "Postaw na rodzinę", który promuje 


pozytywny wizerunek rodziny. 


Dział 852 - Pomoc społeczna 


Plan - 1.863.124,78 zł; wykonanie - 1.011.671,62 zł - 55,37 % 


1. Wydatki bieżące z tego: 


- wydatki związane z utrzymaniem GOPS 


- wydatki związane z wypłatami zasiłków dla mieszkańców gminy w tym: 


- świadczenia rodzinne (356 rodzin) 


- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (15 rodzin) 


- wydatki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (7 osób) 


- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców (29 osób) 


- zasiłki stałe (22 osoby) 
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- zasiłki okresowe (26 rodzin) 


- dożywianie dzieci w szkole w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 


(82 uczniów); 


- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 


- zasiłki celowe (51 rodzin) 


- opłata za pobyt w DPS (1 osoba); 


- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 


dziecka z zakresu "Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"; 


- wydatki związane z wypłatą bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie 


użytecznych (50sób); 


- piecza zastępcza. 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan - 45.000,00 zł; wykonanie - 40.000,00 zł - 88,89 % 

- wypłata dla 59 uczniów z 27 rodzin stypendium socjalnego za okres I - VI 2014r. 

Zadanie zrealizowano z dotacji budżetu państwa - 32.000,00 zł i środki gminy - 8.000,00 zł. 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan - 476.199,00 zł; wykonanie - 230.219,82 zł - 48,35 % 

- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń - 71.806,35 zł 

- wydatki związane z ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni i pozostałe - 2.233,47 zł 

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 

terenie gminy - 129.750,00 zł. 

2. Wydatki majątkowe 


Plan - 73.099,00 zł; wykonanie - 26.430,00 zł - 36,16% 


Zrealizowano następujące zadania przyjęte w planie zadań inwestycyjnych na rok 2014: 


- utwardzenie placu w Kozłówce przy świetlicy z funduszu soleckiego - 7.500,00 zł; 


- ogrodzenie działki Gzy z funduszu sołeckiego - 5.000,00 zł; 


- zakup wiat przystankowych Ołdaki, Ostaszewo Wielkie, Tąsewy - 13.929,99 zł 


w tym z funduszu sołeckiego - 12.989,99 zł. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Plan - 106.490,00 zł; wykonanie - 59.127,03 zł - 55,52% 

- dotacje dla biblioteki - 47.257,00 zł, 

- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Gzach - 11.870,03 zł. 



- 11 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 

Plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 2.610,82 zł - 26,11 % 

- zakup nagród i transport uczestników Turniejów Sportowych tj. halowa piłka nożna 

o Puchar Wójta Gminy, turniej tenisa stołowego. 

Na dzień 30.06.2014r. powstały zobowiązania niewymagalne gminy w kwocie 124.999,78 

zł. Zobowiązania dotyczą potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, 

składek ZUS, faktury bieżące za materiały i usługi o terminach płatności w m-cu lipcu. 

Zobowiązania wymagalne nie było. 

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku z tytułu kredytów długoterminowych 

wynosi 3.443.952,81 zł, co stanowi 31,82 % planowanych dochodów na rok 2014. 

Wykonanie budżetu zostało przeniesione na Wieloletnią Prognozę Finansową. Sa to dochody 

i wydatki przeniesione na wykonanie dochodów w WPF. 

Przedstawiona została również informacja z planu finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej tzn. wydatki, przychody i rozchody. Realizacja w granicach 50%. 

W I półroczu były organizowane ferie zimowe, dla dzieci spektakl teatralny pt. "Mały 

Czarodziej" wykonany przez aktorów krakowskiego Teatru Urwis. GBP współpracuje 

z instytucjami, stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie gminy. W I półroczu w marcu 

2014 r. zostało zorganizowane spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet dla 

członków Klubu Seniora, a w kwietniu spotkanie wielkanocne. Również w miesiącu kwietniu 

zostało zorganizowane spotkanie autorskie w PSP w autorką książek dla dzieci Panią 

Agnieszką Frączek, W miesiącu maju ogłoszono konkurs plastyczny na plakat promujący 

bibliotekę oraz czytelnictwo dla szkół podstawowych. Są udostępnione bezpłatnie komputery 

i Internet oraz prowadzone wystawki książek sławnych pisarzy. 

Rada pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2014 roku. 

Pytań nie było. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2014 roku 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - wystąpiła z prośbą o wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 dwóch autopoprawek: 

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z przyznaną dotacją 
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z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 

20.000 zł z przeznaczeniem na "zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu 


średniego HOLMATRO". 


2. Zmniejszyć dochody majątkowe w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 29,30 zł, 

a zwiększyć dochody bieżące o kwotę 29,30 zł i zwiększyć wydatki bieżące w dziale 801 

rozdział 80103 o kwotę 29,30 zł , a zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 29,30 zł 

w wyniku rozliczenia planu po przeprowadzonym przetargu w projekcie "Radosne 

oddziały przedszkolne". 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy był omawiany na wspólnym posiedzeniu 

Komisji, ale zmiany nie można było wprowadzić z uwagi na to, że nie było potwierdzenia na 

piśmie o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Następnie przystąpił do odczytania i przegłosowania wniesionych autopoprawek: 

1. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł w związku z przyznaną dotacją 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 

20.000 zł z przeznaczeniem na "zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu 

średniego HOLMATRO". 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za" przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

2. Zmniejszyć dochody majątkowe w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 29,30 zł, 

a zwiększyć dochody bieżące o kwotę 29,30 zł i zwiększyć wydatki bieżące w dziale 801 

rozdział 80103 o kwotę 29,30 zł, a zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 29,30 zł 

w wyniku rozliczenia planu po przeprowadzonym przetargu w projekcie "Radosne 

oddziały przedszkolne". 

Ogółem plan dochodów budżetu gminy wynosi 10.980.587,71 zł w tym: 


dochody bieżące w kwocie 10.576.250,87 zł 


dochody majątkowe w kwocie 404.336,84 zł 


Ogółem plan wydatków budżetu gminy wynosi 11.096,704,08 zł w tym: 


wydatki bieżące w kwocie l 0.336.364,95 zł 


wydatki majątkowe w kwocie 760.339,13 zł. 
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Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" również przyjęła w/w 

autopoprawkę· 

Autopoprawki do projektu uchwały sprawie zmIany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy - stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

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

Prognozy Finansowej Gminy Gzy z przyjętymi autopoprawkami i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

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

Nr XXXVII/l 70114 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że z uchwałą w sprawie zmIany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy wiąże się ściśle projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 i o zabranie głosu poprosił Panią Wójt. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że tak jak powiedział Pan Przewodniczący obydwie uchwały 

bardzo ściśle wiążą się ze sobą w tym również autopoprawki. W związku z tym w takiej 

formie i w takim zakresie należy poddać je pod głosowanie, aby można było wprowadzić je 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 

Skarbnik E. Głowacka - przedstawiła proponowane zmiany. 

Per saldem dochody zwiększyły się o kwotę 133.232,50 zł , ale zmiany uległy zmniejszeniu 

jak i zwiększeniu. 

- W dziale 801 - zmniejszenie 214.722 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dochodu 

dotyczącego projektu realizowanego przez Gminę pn. "Radosne oddziały przedszkolne". 

Zmiana wiąże się z decyzją Jednostki Wdrażającej Programy Unijne. 

Zwiększenie - 347.954,50 zł : 

Dział 750 - 221 zł 

Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów na wydatki bieżące 

z zakresu administracj i rządowej. 

Dział 758 - 101.51 ,50 zł 

- dotacje otrzymane z rozliczenia wydatków funduszu sołeckie za rok 2013 - 71.531,50 zł 
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- zwiększenie części subwencji oświatowej subwencji ogólnej rezerwy subwencji na złożone 

wnioski - 30.000 zł po 10.000 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie, 

Skaszewie i Społecznej Szkoły Podstawowej Gzach zorganizowanie świetlic. 

Dział 801 - 226.202 zł 

- zmiana klasyfikacji dochodów budżetowych dotyczących projektu pn. " Radosne oddziały 

przedszkolne" zgodnie z decyzja Jednostki Wdrażającej Programy Unijne w Warszawie 

i zmiany wynikające z przeprowadzonego przetargu - 214.722 zł 

- wprowadzenie do planu dochodów projektu systemowego dwuletniego pn. "Moja 

przyszłość", który będzie realizowany od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. - 24.510 zł 

w Publicznym Gimnazjum w Gzach 

z tego: 

- w roku 2014 - 11.480 zł, 

- w roku 2015 - 13.030 zł. 

Dział 754 - 20.000 zł 

Przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie 

z autopoprawką Pani Wójt. 

Po stronie wydatków: 

Zmniejszenie - 218.114,76 zł 

Dział -750 - 392,76 zł 

- zmniejszenie planu wydatków związane ze zwrotem dotacji na wyprawkę szkolną za rok 

2013, 

Dział 801 - 241.722 zł 

- zmiana klasyfikacji budżetowej w projekcie "Radosne odziały przedszkolne" zgodnie 

z decyzją Jednostki Wdrażającej Programy Unijne w Warszawie. 

Dział 854 - 392,76 zł 

- zwiększenie planu na wydatki związane ze zwrotem dotacji na "Wyprawkę szkolną" za rok 

2013. 

Dział 900 - 3 .000 zł 

- zmiana przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi 

Gzy-Wisnowa. 

Zwiększenia - 351.347,26 zł 
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Dział 600 - 40.531,50 zł 

- utrzymanie bieżące dróg gminnych - 15.971,50 zł; 

- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie "Wykonanie rowów we wsi Żebry-

Wiatraki" - 4.000 zł; 

- wykonanie barierek we wsi Gzy-Wisnowa z funduszu sołeckiego - 3.000 zł 

- wykonanie przepustu we wsi Mierzeniec - 12.220 zł; 

- przebudowa drogi Wójty -Trojany - 5.340 zł (kwota zwiększająca wynikająca 

z przeprowadzonego przetargu, iż najniższa oferta nie mieściła się w planie); 

Dział 710 - 3.000 zł 

- zwiększenie planu na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. 

Dział 750 -7.221 zł 

- na wydatki bieżące z dotacji celowej - 221 zł; 

- zakup drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy -7.000 zł. 

Dział 801 - 256.202 zł 

- zmiana klasyfikacji budżetowej projektu" Radosne oddziały przedszkolne" - 214.722 zł; 

- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup wyposażenia i pomocy naukowych 

świetlic szkolnych z otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencj i ogólnej o kwotę 

30.000 zł tj . dla PSP w Przewodowie - 10.000 zł, PSP Skaszewie - 10.000 zł i SSP 

w Gzach - 10.000 zł 

- wprowadzenie planu wydatków projektu" Moja przyszłość" - 11.480 zł. 

Dział 854 - 392,76 zł 

- zwrot dotacji "Wyprawka szkolna" za rok 2013. 

Dział 900 - 19.000 zł 

- zwiększenie planu wydatków na zakup energii oświetlenia dróg gminnych. 

Dział 921 - 5.000 zł 

- zwiększenie planu wydatków na zakup oleju opałowego do świetlicy w Gzach. 

Dział 754 - 20.000 

- zwiększenie zgodnie z autopoprawką z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska na "zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego HOLMATRO" 


dla OSP Gzy. 


Na zadanie wcześniej Państwo radni przeznaczyli kwotę l 0.000 zł, WFOŚ przyznała 


20.000 zł i OSP Gzy pozyskała z innych źródeł. 
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Na koniec poprosiła Szanowną Radę o wprowadzenie przedstawionych zmian do budżetu 


gmmy. 


Przewodniczący L. Pytel - zaproponował przegłosowanie autopoprawek do projektu 


uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014: 


1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy dział 754 rozdział 75412 paragraf 6280 o kwotę 

20.000 zł w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 


Środowiska i zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75412 


paragraf 6060 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na "zakup zestawu do ratownictwa 


technicznego typu średniego HOLMATRO". 


Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za" przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

2. Zmniejszyć dochody majątkowe w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 29,30 zł, 

a zwiększyć dochody bieżące o kwotę 29,30 zł i zwiększyć wydatki bieżące w dziale 801 

rozdział 80103 o kwotę 29,30 zł , a zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 29,30 zł 

w wyniku rozliczenia planu po przeprowadzonym przetargu w projekcie "Radosne 

oddziały przedszkolne". 

Ogółem plan dochodów budżetu gminy wynosi 10.980.587,71 zł w tym: 

dochody bieżące w kwocie 10.576.250,87 zł 

dochody majątkowe w kwocie 404.336,84 zł 

Ogółem plan wydatków budżetu gminy wynosi 11.096,704,08 zł w tym: 

wydatki bieżące w kwocie 10.336.364,95 zł 

wydatki majątkowe w kwocie 760.339,13 zł. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" również przyjęła w/w 

autopoprawkę · 

Autopoprawki do projektu uchwały spraWie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy - stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

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

Gminy Gzy na rok 2014 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

Ogłosów" przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 
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Nr X:XXVII/171 /14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014 - która 


stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 8. 


Wójt B. Polańska - przypomniała, że sprawa była omawiana przy podejmowaniu uchwały 


w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 


2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 


gminy. Po przesłaniu uchwały do nadzoru, Oddział Prawny Mazowieckiego Urzędu 


Wojewódzkiego Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce uznał, że tematy powinny 


być rozdzielone i podjęte dwie oddzielne uchwały. W związku z tym zostały przygotowane 


dwa odrębne projekty uchwał. 


Nadmieniła, że w skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 15 lokali o powierzchni 


668,87 m2 w tym: 


- Przewodowo Poduchowne (szkoła) - 2 lokale, stan bardzo dobry; 


- Gzy (szkoła) - 1 lokal, stan bardzo dobry; 


- Stare Grochy - l lokal, stan dobry; 


- Szyszki Włościańskie - 1 lokal, stan dobry; 


- Skaszewo Włościańskie - 5 lokali, stan dostateczny; 


- Gzy - 5 lokali, stan dostateczny, lokale przeznaczone do sprzedaży. 


Ogłoszono II przetarg, rozstrzygnięcie przetargu 01.09.2014 r. 

Na naprawy bieżące lokali zaplanowano następujące kwoty: 

Rok Koszty bieżącej eksploatacji Koszty remontów bieżących 

2014 3000,00 7000,00 

2015 3000,00 8000,00 

2016 3000,00 9000,00 

2017 3000,00 9000,00 

2018 3000,00 9000,00 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy zawiera zasady na podstawie, których można przydzielić lokal 

mieszkalny. Lokale socjalne przyznawane są osobom, które mają niewielkie dochody 

i znajdują się w sytuacji, że nie mają gdzie mieszkać. 

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

projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia 

Oleksa - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w spraWIe uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 -2018. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 12.08.2014 r. 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski również 

przedstawił pozytywną opinię do w/w projektu uchwały . 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 12.08.2014 r. - stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

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

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 -2018 i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

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

Nr XXXVII/172114 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018 - która stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

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

projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poinformował 

o pozytywnej opinii do w/w projektu uchwały. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe uchwalenia zasad 


wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i poddał pod 


głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

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

Nr XXXVII/173114 w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy - która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży działki we wsi 

Kozłowo o powierzchni 0,80 ha. Przypomniała, że pomimo dwukrotnego ogłoszenia 

przetargu o sprzedaży nie było osoby chętnej do nabycia. Obecnie jest zainteresowanie 

działką i jeszcze raz będzie ogłoszony przetarg na zbycie, do którego jest niezbędne podjęcie 

uchwały. 

Radna Zofia Frąckiewicz - zapytała, jakie budynki są na działce? 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że wcześniej działka była zabudowana, ale 

budynków nie ma, znajdują się tylko stare fundamenty. 

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

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

Nr :XXXVII/174114 w sprawie sprzedaży nieruchomości - która stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że droga w rzeczywistości utrzymywana przez 

Powiat Pułtuski musiała być skomunalizowana przez gminę. Oprócz formalności 

faktycznych należy podjąć uchwałę o przekazaniu działek pod drogę na rzecz Powiatu 

Pułtuskiego. 

Dalej odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny i poddał 

pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

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

Nr XXXVII/175114 w sprawie przekazania mienia w formie darowizny - która stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

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

Ad. pkt 13. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy poinformowała, że trwają przygotowania 

do dożynek powiatowo-gminnych, które na terenie gminy odbywają się po raz pierwszy, co 

jest niezłym wyzwaniem. 
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W związku z tym poprosiła sołtysów o rozwieszenie plakatów dożynkowych w swoich 


wsiach i poinformowanie o tym mieszkańców. Liczy na liczną obecność radnych, sołtysów 


i mieszkańców gminy. 


Następnie powiedziała, że trwają prace przed urzędem gminy. Część środków udało się 


wygospodarować z budżetu gminy ale pokaźne środki finansowe przekazał gminie Zarząd 


Powiatu w Pułtusku. Myśli, że prace podobają się. 


Dalej przeprosiła za utrudnienia dla interesantów, które przedłużają SIę z powodu 


zawilgocenia ścian. Jednak myśli, że remonty niedługo się już skończą i będzie przyjemnie i 


dla interesantów i dla pracowników. 


Poinformowała także, że jest już po przetargu na zadanie pn. "Przebudowa drogi Wójt y 


Trojany". Po dzisiejszej Sesji odbędzie się podpisanie umowy z wykonawcą z Ostrołęki. 


Oprócz zainteresowania przebudową drogi ze strony gminy, o pomoc w dopilnowaniu 


prowadzonych robót zwróciła się do Pana sołtysa wsi, aby realizowany odcinek drogi był 


wykonany dobrze. 


Powiedziała, że w dalszym ciągu realizowane są zadania z funduszu sołeckiego. Realizację 


prac na bieżąco kontrolują sołtysi. Myśli, że jest tu korzyść obustronna 


Nadmieniła, że w ostatnim czasie zdarzył się przykry wypadek - spalił się samochód 


strażacki wraz z wyposażeniem należący do OSP Przewodowo, który wyjechał do gaszenia 


pożaru na teren gminy Winnica. Wartość samochodu z wyposażeniem ok. 140.000 zł. 


Na razie nie ma jeszcze wyceny. Jest sprawca pożaru, jest też nadzieja, że będzie 


odszkodowanie, chociaż nie wiadomo w jakiej wysokości. 


W kwestii przebudowy drogi powiatowej Kozłówka - Grochy Imbrzyki poinformowała, że 


przetarg wygrał Pan Kaczmarczyk firma "Drogi i Mosty". Część robót na drodze została 


zrobiona i wygląda to ładnie, ale do zrobienia zostało dużo więcej. Dzisiaj była na drodze, 


był wykonawca i przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych. 


Ad. pkt 14. 


Radny Witold Czapliński - zapytał, co dalej z powyższą drogą? 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że jutro ma zamiar jechać do Pułtuska aby dowiedzieć 


się, co dalej w tej sprawie zamierza robić Powiat. Dodała, że z tego co wie będzie robione 


jeszcze więcej ale jak dużo trudno jest jej w tej chwili powiedzieć. Poza tym po przetargach 


w Starostwie Powiatowym mają być środki i droga ma być naprawiana dalej. 
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Radny W. Czapliński - uznał, że jest to śmieszne, iż sprawa ciągnie się rok od wizji 

lokalnej, a na drodze zostało położone kilka metrów nakładki i ustawione zostały znaki 

drogowe informujące o ubytkach w nawierzchni i ograniczeniu prędkości do 30 km. 

Następnie zapytał, jaka jest korzyść z ustawienia znaków drogowych i z kawałka asfaltu? 

Dodał, że jadąc do wsi Kozłowo do swojego pola nie skorzystał z asfaltu ani raz, dalej jest jak 

było. Uznał, że położonego asfaltu nie ma nawet 100 mb. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że jutro w Starostwie Powiatowym będzie rozmawiała 

o drodze. Jeśli potrzebne będzie wsparcie Państwa radnych zostanie zwołana Sesja, na którą 


zostaną zaproszeni przedstawiciele Starostwa. 


Radna Jadwiga Koc - zapytała o wynajem lokalu przy PSP w Przewodowie. Przypomniała, 


że kiedyś była propozycja, że Pani Baka miała zagospodarować budynek. Po czym zapytała, 


czy to jest dalej aktualne? 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Pani Baka na pewno chętnie by się przeprowadziła do 


pomieszczenia, ale jako Wójt Gminy nikomu takiej propozycji nie składała. Zdziwiła się, 


dlaczego radna Pani J. Koc powiedziała, że była taka propozycja. 


Radna J. Koc - powiedziała, że na jednym z posiedzeń Komisji słyszała, że Pani Bakowa 


miała nawet wyremontować na swój koszt pomieszczenie. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że miał być wyremontowany oddział przedszkolny i stary 


budynek przy szkole. Pani Baka miała propozycję budynku gdzie mieszkał Pan Wójt 


Kołodziejski. Będąc z Panią Bakową na miejscu była zaskoczona stanem budynku. 


Oznajmiła, że w tej chwili budynek nadaje się do rozbiórki. 


Radna J. Koc - wyjaśniła, że kiedyś na temat budynku mówiła, że woda leje się po ścianach, 


że budynek rzeczywiście się rozwali. Kiedy Pani Wójt powiedziała, że Pani Baka jest 


zainteresowana budynkiem, to ucieszyła się. Od tamtego czasu minęło sporo miesięcy, a z 


budynkiem się nic nie dzieje, dlatego pyta. Nadmieniła, że w budynku były ładne 


pomieszczenia, a Pani Baka mieszka w budynku, który jest w złym stanie technicznym. 


Dziwiła się więc dlaczego Pani Baka zrezygnowała z remontu budynku. 


Wójt B. Polańska - poinformowała, że z zewnątrz wydaje się, że budynek nie jest 


w naj gorszym stanie. Natomiast gdy zajrzała do środka to przestraszyła się, co się dzieje, 


wszystko zawilgocone. Jej zdaniem, żeby zamieszkać w budynku trzeba wszystko zaczynać 


od początku. Podkreśliła, że jest tam tylko dobry dach i nic więcej. 
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Dodała, że w szkole w Przewodowie jest drugi lokal mieszkalny, który wcześniej zajmowali 

Państwo Pniewscy. W planie było otwarcie w nim oddziału przedszkolnego, ale według 

przepisów nie spełniał określonych warunków. Obecnie należy się zastanowić jak 

zagospodarować lokal mieszkalny. 

Radna J. Koc - powiedziała, że szkoda budynku, że tyle lat stał i nikt się mm nie 

interesował, a w gminie są ludzie, którzy rzeczywiście nie mają gdzie mieszkać. Bardzo 

żałowała, że nie dało się naprawić budynku. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że osoby, które nie mają gdzie mieszkać, po obejrzeniu 

rezygnują ze względu na stan budynku. 

Radna J. Koc - zapytała, kto będzie starostami dożynek? 

Wójt. B. Polańska - odpowiedziała, że starostami dożynek będzie Pan Wojciech Żukowski 

i Pani Danuta Brach. 

Radna J. Koc - zapytała, czy wieńce dożynkowe powinny być z każdej wsi? 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że rozmawiała z proboszczami parafii, żeby po jednym 

wieńcu dożynkowym było z każdej parafii tj. Szyszki i Przewodowo. A w związku z tym, że 

są to dożynki powiatowo- gminne i parafialne, z Parafii Gzy wieniec dożynkowy z każdej 

wsi. 

Podkreśliła, że będzie konkurs wieńców i nagrodzone będą wszystkie wieńce. Będzie 

ogłoszony konkurs na najładniejszy wieniec z każdej gminy powiatu pułtuskiego. 

A w związku z tym, że w gminie Gzy są trzy parafie, to z gminy Gzy będą nagrodzone trzy 

wieńce z każdej parafii. 

Radna J. Koc - zapytała, czy komisja konkursowa będzie brała pod uwagę wykonanie 

wieńca zrobionego ręcznie, czy kupionego? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że w pierwszej kolejności pod uwagę będą brane wieńce 

robione, z kłosami. 

Sołtys wsi Wójty - Trojany Andrzej Mordwiński - odnośnie wieńcy dożynkowych 

powiedział, że w jego wsi jest 13 gospodarstw. W 2013 r. w swojej parafii byli 

gospodarzami dożynek, a później wzięli udział w dożynkach diecezjalnych. Uważał, że jeśli 

się chce, to można zrobić wszystko i nie kupować gotowych wieńcy. Trzeba tylko o tym 

pomyśleć wcześniej. 

Radna Z. Frąckiewicz - zapytała, kiedy będzie siana trawa przy stawie we wsi Szyszki? 
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Zastępca Wójta Wiesław Ocbtabiński - odpowiedział, że trawa będzie siana w najbliższy 


wtorek (26.08.2014 r.). W tym celu zakupiona została trawa trawnikowa w ilości 40 kg. 


Natomiast Pan sołtys wsi na rachunek gminy kupi i posieje nawozy. Cała działka ma 


powierzchnię 0,40 ha. 


Ad. pkt 15. 


Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.45 

zamknął XXXVII Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

~AAAĄ:A. -<. 
Zofia Pszczółkowska 
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