
Protokół Nr 10/2019

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 12 grudnia 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji -  Witolda Czaplińskiego .

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne posiedzenie 
Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -  Witold Czapliński. 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Witold Czapliński - o godz. 15.30 otworzył 
wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu 
i Finansów. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z listami 
obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8-osobowego składu Komisji 
Budżetu i Finansów 8 członków Komisji i spośród 7 - osobowego składu Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego 6 członków K om isji, co stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Cezary Andrzej Wojciechowski - Wójt Gminy
2. Cezary Parzychowski - Zastępca Wójta
3. Ewa Karpowicz - Skarbnik Gminy
4. Krystyna Machnowska - Stój - dyrektor PSP w Przewodowie
5. Danuta Ojrzeńska - dyrektor PSP w Skaszewie
6. Hubert Szajczyk - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji przedstawił proponowany porządek 
posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Projekt uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2020.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020.
6. Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/l 8/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznej przeprowadzonej 
w 2019r.

9. Sprawy bieżące gminy.
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Wójt Cezary Andrzej Wojciechowski -  zwrócił się z prośbą o rozszerzenie proponowanego porządku 
obrad o 3 projekty uchwał jako punkt 8, 9 i 10 do porządku obrad:
- projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych;
- projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy 
oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;

- projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Witolda Czaplińskiego 
i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanny Swiderskiej 
Komisje przyjęły przez aklamację porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Projekt uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2020.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020.
6. Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

9. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy 
oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

10. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy.
11. Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznej przeprowadzonej 

w 2019r.
12. Sprawy bieżące gminy.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Skarbnik Gminy Gzy Ewa Karpowicz - powiedziała, że w przedstawionym projekcie w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy plan dochodów po zmianach miał wynosić
-  18.681.238,83 zł (zwiększenie o kwotę 199.331,62 zł), natomiast plan wydatków po zmianach
-  18.039.710,69 zł (zwiększenie o kwotę 305.802,88 zł).
Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Gzy 
oraz z przedstawionych Państwu projektów uchwał Rady Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały 
budżetowej.
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Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na:
- przyznawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 40,00 zł;
- realizację świadczeń „Dobry start" w kwocie 2.170,00 zł;
- zadania wynikające z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych w kwocie 31,00 zł;
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w kwocie 4.200,00 zł;
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci w kwocie 340.161,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych 500 + w kwocie 43.109,00 zł;
Zmniejszono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów w kwocie 516,00 zł;

- zmniejszenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 31.934,00 zł;

- finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym i w kwocie 2.400,00 zł.

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 7.538,00 zł;
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki w kwocie

734,00 zł.
Zarządzeniami Wójta zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 303.480,00 zł.
Pozostałe kwoty zmniejszeń dochodów 104.148,38 zł oraz zwiększeń wydatków 2.322,28 zł wynikają 
ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 
2019.
Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę 
przychodów. Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach będzie wynosić 641.528,14 zł. Zostanie 
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych 
obligacji oraz pożyczki oprócz nadwyżki budżetowej przeznaczone zostały przychody z tytułu wolnych 
środków wynikających z rozliczeń roku 2018 w łącznej kwocie 221.376,86 zł.
Rozchody budżetu Gminy na rok 2019 nie ulegają zmianie i nadal wynoszą 862.905,OOzł.
W załączniku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany 
polegającej na zwiększeniu nakładów finansowych dotyczących przedsięwzięcia „Konserwacja 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy w latach 2018-2020” na rok 2019 o kwotę 3.772,88 zł -  
łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia po zmianie nie ulegają zmianie i wynoszą
139.600,00 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja 
w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie Wieloletnia Prognoza Finansowa proponowany na sesję Rady Gminy.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja w obecności 
8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 2.
Skarbnik E. Karpowicz- powiedziała, że w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy Gzy na rok 2019 dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 50.516,62 zł, w tym:
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozliczenia z tytułu zużycia energii 

elektrycznej -  566,00 zł;
- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunkach bankowych -  841,62 zł;
- rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
-  44.350,00 zł, w tym:

•  wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków -  350,00 zł;
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -  44.000,00 zł.

- rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw -  zwiększono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień -  490,00 zł;

- rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -
3.045.00 zł ( składany był wniosek o dodatkowe środki pokrycia wypłat, odpraw wypłacone z tytułu 
likwidacji Publicznego Gimnazjum w Gzach, gdzie odpraw było ponad 20.000,00 zł, natomiast 
otrzymaliśmy kwotę 3.045,00 zł);

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tytułu odpłatność z innych gmin 
za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych lub dotowanych 
przez Gminę Gzy -  799,00 zł;

- rozdział 90095 -Gospodarka komunalna, pozostała działalność - wpływy z tytułu kar umownych -
445.00 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 154.665.00 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wypłaty zasiłków 

chorobowych -  350,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - opłacanego w formie karty podatkowej

- 1.500,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -  
wpływy z podatku od spadków i darowizn -  6.000,00 zł;

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 200,00 zł;
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 45.000,00 zł;
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy (działki położone w miejscowości Pękowo) -  95.000,00 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup agregatu 

prądotwórczego -  6.615,00 zł.



- 5-

Zwiększenia wydatków gminy dokonano o kwotę 10.208,88 zł, w tym wydatki bieżące Urzędu Gminy:
- zwiększenie wydatków dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

dotyczących pracowników Urzędu Gminy -3.391,00 z ł ;
- odpłatność dla innych gmin za dzieci mieszkające na terenie gminy Gzy, a uczęszczające do 

przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez inne gminy -  3.045,00 zł;
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego -  3.772,88 zł;
Zmniejszenia wydatków gminy dokonano o kwotę 7.886,00 zł, w tym wydatki bieżące Urzędu Gminy:
- zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związany z zatrudnieniem 
pracowników Urzędu Gminy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac 
interwencyjnych oraz robót publicznych w kwocie 536,00 zł.
Oraz wydatki majątkowe Urzędu Gminy, w tym wydatki związane z zakupem agregatu prądotwórczego 
w kwocie 7.350,00 zł.
Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej 
w łącznej kwocie 10.950,00 zł, w tym:
- przeniesienia w planie finansowym Urzędu Gminy w kwocie 950,00 zł;
- przeniesienia w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach w kwocie 

10.000,00 zł.
Dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków z 2018 r. do kwoty 221.376,86 zł 
z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych -171.376,86 zł oraz wykup 
obligacji w kwocie 50.000,00 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały załączonym 
do projektu uchwały.
Dokonano zmian w planie finansowym, dotyczącym wydatków na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeniesiono kwotę 
pomiędzy paragrafami 200,00 zł. Zmiany zostały okazane w złączniku nr 4 do projektu uchwały. 
Dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019, polegających na:
- zmniejszeniu nakładów na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gzy (agregat prądotwórczy) 

o kwotę 7.350,00 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
Przewodniczący Komisji Ośw iaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Św iderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za" przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019. Komisja w obecności 
8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Skarbnik E. Karpowicz- powiedziała, że zgodnie z zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Gzy 
z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gzy został 
Państwu przedstawiony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na 
lata 2020-2027 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazem przedsięwzięć wieloletnich.
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Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu 
kredytów oraz obligacji. Gmina Gzy na dzień 1 stycznia 2020r. posiadać będzie zaciągnięte 
zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 1.446.000.00 zł oraz z tytułu wyemitowanych 
obligacji w kwocie 1.750.000,00 zł. Spłata tych zobowiązań następować będzie do końca roku 2027. 
Do spłaty w roku 2020 pozostaje 50.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji oraz 486.000,00 zł 
z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w łącznej kwocie 536.000,00 zł - spłaty zobowiązań 
zaciągniętych z lat ubiegłych.
- rok 2021 -  150.000,00 zł wykup obligacji, 310.000,00 zł spłata kredytów łącznie -  460.000,00 zł;
- rok 2022 -  200.000,00 zł wykup obligacji, 200.000,00 zł spłata kredytów łącznie -  400.000,00 zł;
- rok 2023 -  200.000,00 zł wykup obligacji, 225.000,00 zł spłata kredytów łącznie -  425.000,00 zł;
- rok 2024 -  250.000,00 zł wykup obligacji, 225.000,00 zł spłata kredytów łącznie -  475.000,00 zł;
- od roku 2025 -2027 tylko wykup obligacji w kwocie 300.000,00 zł.
W pierwszym etapie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oszacowano dochody ogółem na 
okres tworzenia prognozy, czyli na lata 2020-2027. Przyjęte wartości z podziałem na dochody bieżące 
i majątkowe szacowane były w oparciu o analizę danych historycznych oraz o „ Wytyczne dotyczące 
stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych 
projektowanych ustaw” wytyczne te zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju
-  korzystaliśmy z aktualizacji z października 2019r.
W roku 2020 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób 
fizycznych przyjęto do prognozy na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów 
ustalonych w projekcie budżetu państwa na 2020 rok.
Kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach 
zgodnych z wstępnymi informacjami Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. 
Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych na dalsze lata były planowane 
wpływy z tych dochodów w roku 2020.
Na dalsze lata prognozy, czyli 2012-2027 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB dla 
poszczególnych kategorii dochodów. Planowane na rok 2020 zostały zwiększone o kwotę:
- rok 2021 o 3,4%;
- rok 2022 o 3,3%;
- r o k 2023 o 3,1%;
- rok 2024-2026 o 3,0%;
- rok 2027 o 2,9%.
W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 727.396,00 zł z tytułu środków z Funduszu 
Dróg Samorządowych. W dalszych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planowano dochodów 
majątkowych. Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 18.705.034,10 zł, z tego:

I. dochody bieżące -  17.977.638,10 zł;
II. dochody majątkowe -  727.396,00 zł.

Wydatki:
Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy 
zadań bieżących koniecznych do realizacji. Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące 
wydatków stałych, zakładając ich wzrost w kolejnych latach prognozy tylko o opublikowane przez
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Ministerstwo Finansów wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmując dla lat 
2021-2027 wskaźnik wzrostu o 2,5 %.
W budżecie roku 2020 zabezpieczono minimum wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, 
że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz Gminy. W ciągu roku jak i w kolejnych 
latach kwoty wydatków bieżących mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach w przypadku zmian 
wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć bieżących związanych z programami, finansowanymi 
z udziałem środków unijnych. Działania oszczędnościowe w wydatkach bieżących przewidywane 
są również w latach następnych w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę i wykup wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji. Prognozę wydatków oparto na założeniach 
określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, 
iż planowane wydatki bieżące nie mogę być wyższe od dochodów bieżących. Zasada ta obowiązuje 
również do wykonania budżetu na koniec roku.
Na rok 2020 zaplanowano wydatki ogółem 18.169.034,10 zł, z tego:

I. wydatki bieżące -  16.296.014,14 zł;
II. wydatki majątkowe -  1.873.019,96 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat 
kredytów oraz wykupem obligacji wraz z planowanymi odsetkami od wyemitowanych zobowiązań. 
Odsetki planowano zgodnie z prognozowaną stawką WIBOR 3 miesięczny lub 6 miesięczny oraz 
w zależności od poszczególnych zobowiązań powiększonych o marżę poszczególnych umów 
kredytowych do emisji obligacji.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych 
i zatrudnienia w Gminie. Dopiero w roku 2021 przewidziano podwyżki wynagrodzeń o 15% w związku 
z planowanym wzrostem płacy zasadniczej do kwoty 3.00000 zł. W pozostałych latach wzrost 
wynagrodzeń założono zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wydatki wynikające z wykazu 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wynik Budżetu 2020 rok.
Różnica między dochodami Gminy, a wydatkami w roku 2020 stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 
536.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 486.000,00 zł oraz wykup 
obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa w kolejnych latach 
prognozy, w latach 2021-2027 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów.
Przychody
W roku 2020 nie planowano przychodów, podobnie jak w pozostałych latach prognozy tzn. w latach 
2021-2027.
Rozchody budżetu.
Rozchody w roku 2020 wynoszą 536.000,00 zł i zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej.
Prognoza długu.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosić będzie 2.660.000,00 zł. w tym z tytułu zaciągniętych 
kredytów -  960.000,00 zł oraz emisji obligacji 1.7000.000,00 zł. W tym roku 2020 na ten moment nie 
planuje się zaciągania dalszych zobowiązań kredytowych.
Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń, które narzuca art. 243 ustawy o finansach 
publicznych zostały zachowane relacje w okresie spłaty długu to jest 2020-2027.
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•  I tak dla roku 2020 rzeczywisty wskaźnik spłaty zobowiązań to 5,38%, a wskaźnik 
dopuszczalny 10,52%;

• rok 2021 to relacja 4,41% do 11,45%;
• rok 2022 to relacja 3,69% do 10,89%;
• rok 2023 to relacja 3,68% do 11,53%;
• rok 2024 to relacja 3,85% do 10,70%;
•  rok 2025 to relacja 2,37% do 11,68%;
• rok 2026 to relacja 2,23% do 12,02%;
• rok 2027 to relacja 2,11% do 12,75%.

Na rok 2020 i lata następne zaplanowano następujące przedsięwzięcia w zakresie zadań pozostałych:
a) zadania bieżące:
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy -  lata realizacji 2018-2020;
- sukcesywna dostawa oleju opałowego -  lata realizacji 2019-2020;
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym

2019- 2020 -  lata realizacji 2019-2020;
- utrzymanie aplikacji internetowej -  lata realizacji 2018-202;
- zimowe utrzymanie dróg -  lata realizacji 2019-2020;
- sukcesywna dostawa oleju opałowego -  lata realizacji 2020-2021;
- świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym

2020- 2021 -  lata realizacji 2020-2021;
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy -  lata realizacji 2020-2021.
b) zadania majątkowe:
- przebudowa drogi gminnej Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo -  

lata realizacji 2019-2020;
- przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki -  lata realizacji 2019-2020.
Łącznie ustalony limit wydatków bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2020 to kwota
517.849,00 zł, natomiast limit wydatków majątkowych -  1.181.396,00 zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2020-2027. 
Uchwała Nr Ci. 279.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie 
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej -  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja w obecności 
6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletnia 
Prognoza Finansowa proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja w obecności 8 członków 
Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletnia Prognoza 
Finansowa proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 4.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Gzy 
z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 został 
przedstawiony Państwu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania projektu uchwały 
budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 2020 opracowano na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z przyjętą obecną strukturą organizacyjną gminy.
Do wy szacowania dochodów na rok 2020 przyjęto kwoty wynikające z :
- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu 

państwa;
- projektu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych;
- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali 

i nieruchomości oraz pozostałych dochodów.
Ogółem dochody na 2020 rok wyszacowano na kwotę 18 705 034,10 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17 977 638,10 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 727 396,00 zł ( środki z Funduszu Dróg Samorządowych).
Struktura dochodów bieżących na 2020 rok według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna -  6 864 540,00 zł, co stanowi 38,18% dochodów bieżących,
z tego:

- część wyrównawcza 3 323 821,00 zł,
- część oświatowa 3 540 719,00 zł.

2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami w kwocie 
5 844 570,00 zł, co stanowi 32,51% dochodów bieżących.

3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących w kwocie 294 892,00 zł, co stanowi 1,64% 
dochodów bieżących.

4. dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe własne w kwocie 4 973 636,10 zł, co 
stanowi 27,67% dochodów bieżących.

Ogółem dochody bieżące wynoszą 17.977.638,10 zł. Szczegółowy plan dochodów przedstawiono 
w załączniku Nr 1.
DZIAŁ - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -  plan 2.350,00 zł.
- dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.
DZIAŁ - DROGI PUBLICZNE, GMINNE -  plan 727.396,00 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. 
„ Przebudowa drogi gminnej Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo. 
DZIAŁ - GOSPODARKA MIESZKANIOWA -  plan 63.087,00 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -  87,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -  60.000,00 zł;
- wpływy z usług -  refakturowanie mediów -  3.000,00 zł.
DZIAŁ - ADMINISTRACJA PUBLICZNA -  plan 42.378,00 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych -  funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. 
DZIAŁ - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -  plan 792,00 zł.
- na utrzymanie stałego spisu wyborców.
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DZIAŁ - DOCHODY OD OSÓB PRAW NYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JED N O STEK  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW OŚCI PRAW NEJ ORAZ WYDATKI 
ZW IĄZANE Z ICH POBOREM  -  plan 4.235.139,10 zł.
Stawki podatków przyjęto następująco:
- podatek od nieruchomości;
- podatek rolny - kalkulowano je  według ewidencji podatników, która była na dzień 30.10.2019r. oraz 

według stawek, które zostały przyjęte uchwałami Rady Gminy.
- obniżka ceny żyta do wyceny podatku rolnego to skutek wynosi 100.880,51 zł
- podatek leśny -  skalkulowano według górnej stawki średniej cena sprzedaży drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r., czyli 194,24 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów 
ustalono wg kalkulacji budżetu państwa oraz informacji Ministra na kwotę 2.209.544,00 zł. Są wyższe 
o kwotę 149.664,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 2019. Nie mniej jednak realizacja 
tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, gdyż jest przyjęte na podstawie dochodów 
z 2018 roku.
DZIAŁ - RÓŻNE ROZLICZENIA -  plan 6.864.540,00 zł.
Są to:
- subwencja część oświatowa - 3.540.719,00 zł;
- subwencja część wyrównawcza - 3.323.821,00 zł.
Część wyrównawcza subwencji w stosunku do roku 2019 jest wyższa o kwotę 493.150,00 zł, a część 
oświatowa o kwotę 163.039,00 zł. Subwencja ogólna na rok 2020 według projektu budżetu państwa 
może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa.
DZIAŁ - OŚW IATA I W YCHOW ANIE -  plan 14.010,00 zl.
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych -  10,00 zł;
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do 

budżetu państwa oraz wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS -  1.000,00 zł;
- wpływy za wynajem -  3.000,00 zł;
- wpływy z wypłat gmin na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Gzy -  10.000,00 zł.
DZIAŁ - POM OC SPOŁECZNA -  plan 311.442,00 zł.
- dotacje celowe na zadnia zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych przekazywane przez 

Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 311.292,00 zł;
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym -  100,00 zł;
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do 

budżetu państwa - 50,00 zł.
DZIAŁ - RODZINA -  plan 5.788.400,00 zł, w tym:
- dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego -  400,00 zł;
- dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją:

• świadczeń wychowawczych -  3.797.000,00 zł;
•  świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego -  1.836.000,00 zł;
•  programu „ Dobry start” -  137.000,00 zł;
• składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

-  18.000,00 zł.
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DZIAŁ - GOSPORDARKA KOMUNALNA I ICHRONA ŚRODOW ISKA -  plan 655.500,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian -  2.000,00 zł;
- opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości -  650.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłata za 

odbierania odpadów komunalnych - 3.500,00 zł.
WYDATKI
Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok wyszacowano na kwotę 18.169.034,10 zł, z tego:

1. wydatki bieżące ogółem -  16 296 014,14 zł, co stanowi 89,69% ogółu wydatków, z tego:
a) na wynagrodzenia i pochodne -  5 902 331,57 zł, co stanowi 36,22% udziału w wydatkach 

bieżących;
b) wydatki związane z realizacją statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych 

Gminy -  3 201 443,36 zł, co stanowi 19,65% udziału w wydatkach bieżących;
c) dotacje na zadania bieżące -  1 019 529,56 zł, co stanowi 6,26% udziału w wydatkach 

bieżących;
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych -  6 072 709,65 zł, co stanowi 37,26% udziału 

w wydatkach bieżących;
e) obsługa długu -  100 000,00 zł, co stanowi 0,61% udziału w wydatkach bieżących.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 873 019,96 zł, co stanowi 10,31% ogółu wydatków. 
Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.
DZIAŁ - RO LN ICTW O  I ŁO W IECTW O  - plan 22.954,26 zł.
- zakup energii do studni głębinowych -  3.000,00 zł;
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych -  19.954,26 zł.
DZIAŁ -  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -  plan 2.075.985,08 zł.
1. Wydatki bieżące -  264.737,95 zł, w tym z funduszu sołeckiego 203.538,95 zł:
- środki na utrzymanie bieżące równiarka, odśnieżanie oraz remonty dróg gminnych, odwodnienia dróg, 
zakup przepustów, znaków drogowych.
2. Wydatki majątkowe -  1.811.248,13 zł, w tym:
a) realizacja zadań jednorocznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 :
- przebudowa drogi gminnej Grochy Imbrzyki-Mierzeniec -  469.705,54 zł;
- utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsiach: Kozłowo, łady, Nowe Przewodowo, 

Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Wójty-Trojany. Żebry-Wiatraki 
-88.363,80 z ł;

- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Nowe Borza, Ostaszewo-Pańki, 
Pękowo, Prze wodo wo-M aj orat, Żebry-Falbogi -  43.777,41 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej dróg gminnych-28.005,38 zł.
b) wydatki na realizację zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

-  1.181.396,00 zł, w tym:
- przebudowa drogi gminnej Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo 

-  727.395,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki -  454.000,00 zł.
DZIAŁ -  GOSPODARKA M IESZKANIOW A -plan 256.694,71 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 256.694,71 zł dotyczyć będą na;
- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, budynku po byłym gimnazjum oraz gospodarka 

gruntami, pomiary geodezyjne, rozgraniczenia działek, wykonanie operatów szacunkowych, 
regulowanie stanu prawnego działek gminnych itp. -  244.699,00 zł;
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- wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum ( pomieszczenia Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Gzach) -  11.995,71 zł, w tym z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ -  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOW A -  plan 85.000,00 zł.
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających 

się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji -  15.000,00 zł;
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy 

-  70.000,00 zł.
DZIAŁ -  ADMINISTRACJA PUBLICZNA -  plan 2.034.574,00 zł.
1. Wydatki bieżące -  2.014.574,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  1.532.116,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -  391.408,00 ł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -  91.050,00 zł;
2. wydatki majątkowe -  20.000,00 zł:
- zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy.
W dziale tym planowane wydatki na:
- utrzymanie administracji rządowej ( otrzymana dotacja) -  39.378,00 zł;
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy -  89.300,00 zł;
- utrzymanie urzędu Gminy wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki związane z poborem 

podatków i opłat -  1.875.546,00 zł;
- promocja jednostki samorządu terytorialnego -  4.100,00 z ł ;
- pozostała działalność -  26.250,00 zł -  diety za udział sołtysów w sesjach Rady Gminy.
DZIAŁ - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTW OW EJ KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW NICTW A -  plan 792,00 zł.
- aktualizacja spisu wyborców ( finansowanie z dotacji celowej).
DZIAŁ -  BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROW A
-  plan 110.696,00 zł.
- utrzymanie w gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, w tym 1 jednostki OSP 

G zy -  102.296,00 zł;
- wymiana stolarki okiennej w strażnicy -  świetlicy -  3.000,00 zł, z funduszu sołeckiego;
- realizacja zadań z zakresu zarządzenie kryzysowego -  2.900,00 zł;
- pozostała działalność -  2.500,00 zł.
DZIAŁ -  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -  zaplanowane rezerwy w kwocie 208.236,00 zł.
1. rezerwa ogólna na wydatki -56.236,00 zł;
2. rezerwy celowe -  152.000,00 zł, w tym na :
- zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych -  100.000,00 zł;
- zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 zł.
DZIAŁ -  OŚW IATA I W YCHOW ANIE -  plan 5.705.361,64 zł.
I. Szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi -  4.995.705,44 zł.
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim wraz z oddziałami przedszkolnymi -  
projekt planu finansowego zakłada 2.037.812,00 zł. Planowane zatrudnienie w szkole od 
01.01.2020 roku: 17,88 etatu nauczycieli, w tym 0,88 niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów 
pracowników obsługi. Liczba uczniów w 8 oddziałach -  101 uczniów. Planowane zatrudnienie w dwóch 
oddziałach przedszkolnych -  4 etaty nauczycieli, w tym 2 nauczycieli przebywać będzie na 
długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz na urlopie macierzyńskim. Liczba uczniów w oddziałach 
przedszkolnych -  34 dzieci.



- 13-

a) wynagrodzenia i pochodne w zakresie szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przeznacza się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli -  1.148.492,36 zł oraz 
wynagrodzenia obsługi -  194.849,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -  106.617,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne -  260.391.00 zł;
- składki na Fundusz Pracy -  37.309,00 zł.
b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -  dodatki wiejskie -  89.100,00 zł;
c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -  68.553,00 zł;
d) wydatki rzeczowe -  132.500,00 zł.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym wraz z oddziałami przedszkolnymi -  
projekt planu finansowego zakłada 2.181.602.00 zł. Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2020 
roku : 19,39 etatu nauczycieli, w tym 0,39 niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów pracowników obsługi. 
Liczba uczniów w 8 oddziałach -  109 uczniów. Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach 
przedszkolnych -  2 etaty nauczycieli. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych -  30 dzieci. 
Wydatki bieżące -2.181.602,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli -  1.228.115,00 zł oraz wynagrodzenia obsługi -  226.494,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -  114.418,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne -  282.777,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy -  40.516,00 zł.
b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -  dodatki wiejskie -  89.689,00 zł;
c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -  73.093,00 zł;
d) wydatki rzeczowe -  126.500,00 zł.
3. W dziale oświata zaplanowana dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach wraz 
z oddziałami przedszkolnymi -  755.791,44 zł ( szkoły podstawowe -  651.224.88 zł; oddziały 
przedszkolne -  104.566,56 zł).
4. Wypłaty na rzecz innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie
-  10.000,00 zł.
5. Zaplanowane zadania bieżące finansowane z funduszu sołeckiego -  10.5000,00 zł, w tym:
- zakup sprzętu do nagłośnienia dla PSP Przewodowo -  3.000,00 zł;
- zakup kserokopiarki dla PSP Przewodowo -  2.000,00 zł;
- zakup wyposażenia dla PSP Przewodowo -  5.500,00 zł.
II. Przedszkola zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł.
III. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 2000.000,00 zł.
IV. Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli -  plan 20.099,43 zł.
V. Zaplanowane wydatki dotyczące wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych -  130.754,36 zł.
1. PSP Przewodowo -  40.314,00 zł;
2. PSP Skaszewo -  9.920,00 zł;
3. Dotacja dla SSP w Gzach -  80.520,36 zł.
VI. Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -  189.165,76 zł:
1. PSP Przewodowo -  60.083,00 zł;
2. PSP Skaszewo -  52.865,00 zł;
3. Dotacja dla SSP w Gzach -  76.217,76 zł.
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VII. Pozostała działalność -  zaplanowane wydatki dotyczyć będą zapomóg zdrowotnych dla 
nauczycieli oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 
w kwocie 69.636,65 zł. Z podziałem na:
- PSP Przewodowo: 45.629,92 zł;
- PSP Skaszewo: 24.006,73 zł.
DZIAŁ -  OCHRONA ZDROW IA -  plan 34.650,00 zł.
Zaplanowane wydatki dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
w 2019 roku - 31.750,00 zł oraz zwalczanie narkomanii -  2.900,00 zł.
DZIAŁ -  POM OC SPOŁECZNA -  plan 544.528,00 zł.
Dotyczą one rozchodów Domy Pomocy Społecznej na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 
dwóch osób wymagających całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogących 
samodzielnie funkcjonować.
DZIAŁ -  ZADANIA W  ZAKRESIE PRZECIW DZIAŁANIA PRZEMOCY W  RODZINIE
- plan 2.000,00 zł.
DZIAŁ -  SKŁADKI NA UBEZPIECZENNIE ZDROW OTNE OPŁACANE ZA OSOBY 
PO BIERA JĄ CE N IEKTÓ RE ŚW IADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ -  plan 15.000,00 zł. 
Składka zdrowotna opłacana za 26 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.
DZIAŁ -  ZASIŁKI OKRESOW E, CELOW E I POM OC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIE EM ERYTALNE I RENTOW E -  plan 45.000,00 zł.
- zasiłki okresowe dla 37 rodzin z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia -

38.000,00 zł;
- zasiłki celowe dla 25 rodzin z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób 

i rodzin -  3.000,00 zł;
- usługi pogrzebowe -  4.000,00 zł.
DZIAŁ -  DODATKI M IESZKANIOW E -  plan 500,00 zł.
DZIAŁ -  ZASIŁKI STAŁE - dla 33 osób -  plan 129.000,00 zł.
DZIAŁ -  FUNKCJONOW ANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ -  plan 198.163,00 zł. 
Pokryte z dotacji zadań zleconych -  4.400,00 zł, środków własnych -  127.163,00 zł oraz z własnych 
zadań bieżących w kwocie 66.600,00 zł.
DZIAŁ -  USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
-p la n  12.000,00 zł.
DZIAŁ -  POM OC W  ZAKRESIE DOŻYWIANIA -  plan 57.865,00 zł.
- dożywianie 90 dzieci w szkołach podstawowych oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego 
w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 50 osób -  57.865,00 zł ( środki własne 
Gminy -  11.573,00 zł, z dotacji celowej -  46.292,00 zł).
DZIAŁ -  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -  plan 15.000,00 zł za wykonywanie prac społecznie 
użytecznych.
DZIAŁ -  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW AWCZA -  plan 12.000,00 zł.
- udział własny Gminy do wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 
DZIAŁ -  RODZINA -  plan 5.871.181,00 zł.
DZIAŁ -  ŚW IADCZENIA W YCHOW AW CZE -  plan 3.097.000,00 zł.
- świadczenia „ 500+” dla 445 rodzin, w tym co obejmuje 715 dzieci -  3.764.725,00 zł;
- koszty obsługi 0,85% planowanej dotacji -  32.275,00 zł.
DZIAŁ -  ŚW IADCZENIA RODZINNE, ŚWIADZCENIE Z FUNDUSZU 
ALIM ENTACYJNEGO -  plan 1.836.000,00 zł.
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- wypłata zasiłków rodzinnych dla 190 rodzin obejmujących 320 dzieci -  333.016,00 zł;
- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych -  174.356,00 zł;
- wypłata zasiłków pielęgnacyjnych dla 210 osób -  470.000,00 zł;
- wypłata świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna dla 30 osób -  480.688,00 zł;
- wypłata na fundusz alimentacyjny dla 12 rodzin -  102.200,00 zł;
- wypłata dodatku z tytułu urodzenia dziecka dla 15 osób -  15.000,00 zł;
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 34 osób -  86.650,00 zł;
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców dla 25 osób -  86.650,00 zł;
- wypłata świadczenia rodzicielskiego dla 10 rodzin -  86.000,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń 3% z planowanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby -  54.090,00 zł. 
DZIAŁ -  W SPIERANIE RODZINY -  plan 187.181,00 zł.
Dotyczące zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent współpracuje z 8 rodzinami. Dotacje na ten cel 
Gmina otrzyma w trakcie roku budżetowego -  49.862,00 z ł :
- wydatki związane z programem „ Dobry Start” -  137.000,00 zł, w tym wypłata świadczenia „ 300+” 

w kwocie 132.600,00 zł oraz koszty obsługi zadania -  4.400,00 zł;
- inne wydatki -  319,00 zł.
DZIAŁ -  RODZINY ZASTĘPCZE -  plan 33.000,00 zł.
- na potrzebę częściowego zwrotu opłat za 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.
DZIAŁ -  SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROW OTNE OPŁACANE ZA OSOBY 
PO BIERA JĄ CE N IEKTÓ RE ŚW IADCZENIA RODZINNE -  plan 18.000,00 zł.
- składaka zdrowotna zaplanowana dla 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
DZIAŁ -  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -  plan 911.538,45 zł.
1. Wydatki bieżące w kwocie 882.862,03 zł:
- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie Gminy oraz 

konserwacja urządzeń oświetleniowych - 181.700,00 zł;
- wydatki związane z gospodarką odpadami wraz z obsługą administracyjną - 650.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni i wydatki związane z opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 12.800,00 zł;
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska -  38.362,03 zł.
2. Wydatki majątkowe -  28.676,42 zł, w tym:
- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie -  10.098,84 zł;
- montaż oświetlenia przy parkingu w Szyszkach -  12.263,87 zł;
- ogrodzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa -  6.313,71 zł.
DZIAŁ -  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A NARODOW EGO -  plan 184.841,96 zł.
1. Wydatki bieżące w kwocie 171.746,55 zł, w tym:
- na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, zakup energii, oleju opałowego, środków czystości 
-  46.746,55 zł;

- pozostałe wydatki -  18.000,00 zł, w tym wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej -
12.000,00 zł -  finansowanie z funduszu sołeckiego;

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej -  107.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe -  13.095,41 zł, w tym;
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi 
P orzow o- 13.095,41 zł.
DZIAŁ -  KULTURA FIZYCZNA -plan 10.000,00 zł.
- zakup sprzętu sportowego, organizacja zawodów sportowych.
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Planowane dochody budżetu Gminy Gzy w 2020 roku wynoszą 18.705.034,10 zł, a wydatki 
18.034,10 zł. Uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w kwocie 536.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę 
zaciągniętych kredytów w kwocie 486.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie
50.000,00 zł.
W załączniku nr 3 do przedstawionego projektu uchwały przedstawiono planowane na rok 2020 
rozchody budżetu tzn., planowany wykup obligacji komunalnych oraz spłatę kredytów w łącznej 
kwocie 536.000,00 zł.
W dalszych załącznikach przedstawiono szczegółowe zasady realizacji budżetu.
W załączniku nr 4 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 - kwota 5.884.570,00 zł. 
Załącznik nr 5 przedstawia dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 34.650,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 32.050,00 zł.
W załączniku nr 6 określono plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii w kwocie 2.600,00 zł.
W załączniku nr 7 określono dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 650.000 zł oraz wydatki w takiej samej kwocie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W załączniku nr 8 określono dotacje podmiotowe na rok 2020 w tym dla Społecznej Szkoły w Gzach
- łącznie 912.529,56 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 107.000,00 zł.
W załączniku nr 9 określono wydatki na rok 2020 obejmujące zadania jednostek pomocniczych w tym 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 464.761,66zł, w tym wydatki bieżące 292.843,24zł oraz 
wydatki majątkowe 171.918,42 zł.
Załącznik nr 10 określa wydatki na zadania interwencyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi tylko te, które nie zostały wykazane w wykazie przedsięwzięć 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Plan wynosi 691.623,96 zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.
Uchwała Nr Ci. 280.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie 
uchwały budżetowej na 2020 rok -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Radna E. Oleksa -  poprosiła o szczegółowe wyjaśnienie dochodów dotyczących wpływu z najmu 
i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 60.000,00 zł -  dział 700 gospodarka mieszkaniowa. 
Zapytała co na tą kwotę się składa?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że składają się na to zaliczki, które wpłaca Społeczna Szkoła 
Podstawowa w Gzach za korzystanie z pomieszczeń po gimnazjum, za wynajem lokali socjalnych jak 
również w tym umowa zawarta z instytutem geologicznym.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że Pani Skarbnik na pewno prowadzi analizę, gdzie mogłoby być 
rozpisane bardziej szczegółowo. Zapytała z czego się składają na dział 700 wpływy z usług i mediów 
w kwocie 3.000,00 zł?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że jest to za refakturowanie za energię elektryczną lokali 
socjalnych. Wpływy z dochodów wynajmu składają się na sam czynsz, w tym dziale na refakturowanie 
zużycia energii elektrycznej.
Radna E. Oleksa -  zapytała o wpływy z usług i mediów w kwocie 3.000,00 zł, czy składa się to również 
na wynajem hali sportowej w Gzach?
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Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że nie. Jeżeli chodzi o PSP Skaszewo to zawarta jest umowa 
z firmą Orange Centrala na wynajem w kwocie około 350,00 zł.
Radna E. Oleksa -  odnośnie wydatków, zapytała czy Gmina otrzymała dotację na drogę Skaszewo- 
Sulnikowo oraz na drogę Żebry-Wiatraki? Otrzymujemy dotację, dokładamy udział własny Gminy, 
a potem droga zostanie wykonana.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że zaplanowane są dochody jeśli chodzi o dochody 
z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące przebudowy drogi Sulnikowo.
Radna E. Oleksa -  zapytała czy wykonana jest dokumentacja na drogę Sulnikowo?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że Wojewoda Mazowiecki przysłał umowę do podpisania 
dotyczącą drogi Sulnikowo o dofinansowanie w kwocie 727.396,00 zł.
Radna E. Oleksa -  zapytała czy przebudowa drogi Grochy-Imbrzyki jest realizowana z budżetu 
Gminy?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że zaplanowane są tylko środki na wkład własny Gminy. 
Dodała, że został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych na drogę Grochy-Imbrzyki.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że jest w trakcie oceny.
Radna E. Oleksa -  odnośnie wydatków po byłym PG w Gzach. Powiedziała, ze kosztorys PSP 
Przewodowa oraz PSP Skaszewa jest szczegółowo rozpisane na co i ile potrzeba pieniążków. 
Oczywiście z uwzględnieniem, że wszystko może się zmienić. Natomiast wydatki po budynku PG w 
Gzach jest napisane ogólnie w dziale 700 na kwotę 256.694,71 zł. Odczytała z materiałów, które 
otrzymali Państwo radni co się składa na dział 700 i uznała, że mogło by być bardziej szczegółowo 
rozpisane. Zapytała ile zakupuje Gmina Gzy oleju opałowego do budynku po PG w Gzach?
Skarbnik E. Karpowicz -  szukając w swoich materiałach odpowiedzi, poprosiła w między czasie
0 następne pytanie.
Radna E. Oleksa -  zapytała ile w SSP Gzach jest dzieci w klasach 1 -8, a ile w oddziale przedszkolnym? 
Dodała, że ogólna jest podana informacja.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że zgodnie z wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Gzy planowana liczba uczniów to 92 osoby, w tym 28 dzieci w oddziale przedszkolnym 
oraz 64 dzieci w klasie 1-8. W SSP Gzach jest 1 uczeń słabosłyszący, 1 uczeń z autyzmem Aspergera 
w przedszkolu, 1 uczeń niepełnosprawny ruchowo z afazją klasa 1-8 oraz 1 uczeń niepełnosprawny 
klasa 1-8. Dodała, że zgodnie z wnioskiem, które złożyło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy zostało 
naliczone do projektu budżetu.
Radna E. Oleksa -  zapytała jaka jest wysokość dotacji na dziecko w oddziale przedszkolnym w SSP 
w Gzach?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że została przyjęta kwota 311,21 zł.
Radna E. Oleksa -  zapytała, ile wzrosła do 2019 roku?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że pierwsza kwota podstawowa dotacji z 2019 roku 
to 270,98 zł. Natomiast z drugiej aktualizacji to była kwota 370,93 zł. Dodała, że można sprawdzić na 
stronie BIP Gzy.
Radna E. Oleksa -  zapytała, czy kwota 311,21 zł jest na 2020 rok?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że tak. Natomiast ostateczna kwota rozliczenia się 
z 2019 roku to 370,93 zł.
Radny Wiesław Świątkowski -  zapytał o podatek rolny, skąd się wzięła suma 100.00,00 zł subwencji
1 jaka cena została wzięta do kalkulacji?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że jeśli chodzi o projekt budżetu to cena kalkulowana 
wynosi 53.00 zł. Kwota 100.000,00 zł to skutek obniżenia ceny żyta z 58,46 zł do kwoty 53,00 zł.
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To znaczy, że Gmina nie zrealizuje takich dochodów, a ewentualnie mogłaby je  zrealizować, gdyby nie 
było obniżki podatku. Dodała, że taki skutek liczymy.
Radny A. Pychewicz -  zapytał o kwoty na dzieci wymagające specjalnej nauki oraz specjalnego 
organizowania nauki. W szkole PSP Skaszewo jest kwota najniższa w wysokości 9.920,00 zł. 
W porównaniu do pozostałych szkół to jest 1/8 lub 1/4. Czy zależy od tego jak dziecko jest 
niepełnosprawne?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że zależy od stopnia niepełnosprawności dziecka, od zaleceń 
w opinii o kształceniu specjalnym. Dziecko ma również wskazane na przykład nauczyciela 
wspomagającego, że prowadzona jest lekcja dla dzieci ogółem, a koło ucznia siedzi jeszcze jeden 
nauczyciel, który pomaga mu zrozumieć dany przedmiot. Zależy również od tego ile ma wskazanych 
zajęć rewalidacyjnych. Stwierdziła, że niepełnosprawność jednego dziecka nie równa się 
z niepełnosprawnością drugiego dziecka.
Dyrektor PSP Skaszewo Pani Danuta Ojrzeńska -  dodała, że każde dziecko z niepełnosprawnością 
ma przyznane co najmniej dwie godziny.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że słyszała pogłoski że oni radni chcą „zabłysnąć przed kamerami”. 
Dodała, że nie chodzi o zabłyśniecie, tylko zarzucają im mieszkańcy, że z wszystkim się zgadzają oraz 
nie mają własnego zdania. Dlatego właśnie przed kamerami, aby mieszkańcy zobaczyli, że coś 
decydują.
Radny Witold Czapliński -  uważał, że po to są wspólne posiedzenia Komisji, aby dyskutować, 
wszystko wyjaśniać. Dodał, że Pani Skarbnik przedstawiła szczegółowy plan. Prosił o zadawanie pytań. 
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała na wcześniej zadane pytanie Pani E. Oleksy. Rozdział 70005 
gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane są wydatki na umowy zlecenia 15.6000,00 zł 
dotyczące konserwacji pieca w budynku po gimnazjum, który tam jest. Jeśli chodzi o zakup materiałów 
i wyposażenia to na lokale socjalne przewidziano kwotę 1.000,00 zł.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że chodzi jej o dział 700 gospodarka mieszkaniowa. Plan jest na
244.699,00 zł (bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, budynku po byłym gimnazjum oraz 
gospodarka gruntami, pomiary geodezyjne, rozgraniczenia działek, wykonanie operatów 
szacunkowych, regulowanie stanu prawnego działek gminnych). Dodała, że ogólnie jest tylko napisane. 
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała ze na łączną kwotę 244.699,00 zł składają się:
- umowy zlecenia - 15.600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym na lokale socjalne -  1.000,00 zł, na budynek po PG w Gzach 

na materiały -  5.000,00 zł,
- na olej opałowy planowane jest 169.400,00 zł;
- zakup energii i wody w lokalach socjalnych -  2.000,00 zł, budynek po PG w Gzach -  15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -  lokale socjalne 5.000,00 zł, budynek po PG w Gzach ( konserwacja 

kotłowni, gaśnic 10.000,00 zł, w tym paragrafie dotyczącym zakup usług remontowych również są 
zawarte wydatki finansowe z funduszu sołeckiego dotyczącym wymiany okien po budynku PG
w Gzach kwota 11.995,71 zł.

- paragraf zakup usług pozostałych -  przeglądy w lokalach socjalnych 1.000,00 zł, w budynku po 
PG w Gzach 5.000,00 zł;

- wywóz nieczystości -  3.500,00 zł;
- inne wydatki -  1.000,00 zł.
- ekspertyzy, operaty szacunkowo co dotyczą gospodarki nieruchomościami i gruntami -  5.000,00 zł;
- wpłaty na ubezpieczenie majątkowe w zakresie lokali socjalnych -  1.000,00 zł;
- ubezpieczenie budynku po PG w Gzach -  3.000,00 zł;
- wydatki związane z opłatami za wpisy w księgach wieczystych -  2.000,00 zł.
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Dodała, że prześle Pani E. Oleksie szczegółowe informacje na adres mailowy.
Radna E. Olcksa -  zapytała o dowóz uczniów do szkół -  200.000,00 zł to dużo?
Skarbnik E. Karpowicz -  uważała, że ceny przewozu pójdą do góry, jeśli chodziło o przyszły rok. 
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że jest porównanie z otwarcia ofert. Ulega zwiększeniu również 
minimalne wynagrodzenie. Oferta, która wygrała w kwocie 120.000,00 zł w stosunku do dwóch 
następnych to duża różnica, następna 190.000.00 zł, a potem ostatnia 220.000,00 zł. Dodał, że od 
03.12.2019r. zmieniły się przepisy w zakresie finansowania przez Gminę dowozu uczniów 
niepełnosprawnych do szkół. Podejrzewał, że nie będzie to kwota jak była to tej pory, którą zwracano 
rodzicom. Nie będzie może znaczący wzrost, ale wydatki będą wyższe.
Radna E. Olcksa -  powiedziała, że jeżeli szczegółowo wypisane jest PSP Przewodowo oraz 
PSP Skaszewo, a SSP Gzy ogółem, to chciała wiedzieć jakie pieniądze przeznacza się na SSP w Gzach? 
Radna Joanna Świderska -  powiedziała, że organem prowadzącym dla szkół publicznych jest Urząd 
Gminy co jest bardzo dużo informacji. Natomiast organem SSP w Gzach jest Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Gzy. Informacje dotyczące wynagrodzenia Urząd Gminy nie posiada.
Radna E. Olcksa -  zgadza się z radną, ale nie pytała o wynagrodzenia nauczycieli w SSP Gzach, tylko 
chciała wiedzieć liczbę dzieci -  „reszta ją  nie interesuje”. Uznała, ze to są pieniądze samorządowe 
i rada ma prawo wiedzieć.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że jest przekazywana Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Gzy 
subwencja.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że wszystko rozumie. Nie twierdziła, że za dużo czy za mało jest 
przekazywane SSP W Gzach, tylko nie wiedziała ile dzieci uczy się w SSP Gzach.
Radna Joanna Świderska -  zapraszała Panią E. Oleksę do szkoły SSP Gzy.
Radna E. Oleksa -  uznała, że wystarczy jak Pani Skarbnik powie ile uczy się dzieci w SSP Gzach. 
Dyskusja zakończona.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Św iderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok . Komisja w obecności 
6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Komisja w obecności 8 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosów 
„wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 
2020 rok proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5.
Maria Kurpiecka -  powiedziała, że program jest uchwalany corocznie. Program na 2020 rok niewiele 
odbiega od programu z roku 2019 z małymi udoskonaleniami. Z opłat, które wpływają na zezwolenia 
ze sprzedaży alkoholu to kwota 34.650,00 zł w 2020 roku, z czego w znaczącej części kwota
32.050.00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, następnie na przeciwdziałanie narkomani kwota
2.600.00 zł. Ten problem na szczęście w Gminie występuje marginesowo. Wynagrodzenie dla 
członków komisji zaplanowane są jak w roku poprzednim bez zmian. Dodała, że najważniejsze 
to utrzymanie punktu konsultacyjnego, w którym przyjmuje psycholog i terapeuta do spraw uzależnień. 
Jest to zadanie najbardziej trafne według ustawy. Będą współpracować ze szkołami w zakresie 
profilaktyki z dziećmi, z młodzieżą jak również dla dorosłych mieszkających na terenie Gminy, gdzie 
przykładowe tematy będą uwzględnione.
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Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Św iderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 
2020. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1 Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020. Komisja w obecności 
8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6 i 7.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Hubert Szajczyk -  powiedział, że w kwestii 
wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 do dwóch uchwał 
jest potrzeba wprowadzenia poprawek. Zaprezentował projekt uchwały wprowadzający małą 
poprawkę. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w §1: „w uchwale
Nr 111/18/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 
w załączniku w pkt 5 zdanie „Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gzach" zastępuje się zdaniem „Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Gzy." Poprawka dotyczy 
tego zdania realizatorem wewnętrznego programu osłonowego na terenie Gminy Gzy co funkcjonuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a koordynatorem Wójt Gminy Gzy.
Uchwała w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 to proponuje nową uchwałę, 
która ma praktycznie takie samo brzmienie jak uchwała z grudnia z 2018 roku. Jedynie należy 
dostosować ją  do przepisów z ustawy o pomocy społecznej. W tym projekcie uchwały usuwamy tylko 
jeden zwrot „ śniadanie pieniężne za zakup posiłku”. Odczytał prawidłowe brzmienie uchwały:
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 8 ust. 1, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów 
z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007) Rada Gminy Gzy uchwala, 
co następuje:
§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 
Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego
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programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% 
kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 111/20/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 
28 grudnia 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Komisja w obecności 6 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 
Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 proponowany na sesję Rady 
Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2018 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023. Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 
2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 
Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 rok proponowany na sesję Rady 
Gminy.



- 22-

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Komisja w obecności 
8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odstąpienia od 
żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że należało dostosować projekt uchwały według ustawy. 
Zmieniło się trochę na nie korzyść, gdyż firmy telekomunikacyjne mają niższe opłaty za zajęcie pasa 
drogowego. Stawka zaczyna się od 1 m 2. Jeżeli jest niecały m2 to liczone jest za 1 m2. Dodał, że 
poprzednia uchwała nie jest spójna z ustawą, bo stawki naliczone ustawowo.
Radny Robert Turek -  zapytał jak były wcześniej ustalone stawki za zajęcie pasa drogowego, 
też od m2 ?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że również z m2. Jeżeli było mniej jak m2 było przeliczane 
przez niepełny metr, a teraz tak jak już wspominał niecały m2 liczony za 1 m2, a później według metrażu. 
Zmniejszenia uległy światłowody telekomunikacyjne w kwocie 0,20 groszy za m2 . Do tej pory stawka 
wynosił 1,00 zł. Uważał, że jest z korzyścią dla firm telekomunikacyjnych.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
gminnych. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych proponowany 
na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Komisja 
w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych proponowany na sesję Rady Gminy -  
który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że zmiana uchwały w sprawie rozliczenia dotacji polega na 
uszczegółowieniu rozliczenia dotacji przyznawane na kształcenie dzieci niepełnosprawnych.
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Do tej uchwały pierwotnej zostanie dołączony jeden załącznik, który dotyczy rozliczenia dotacji 
przekazanej na dzieci niepełnosprawne, ponieważ jest katalog wydatków, które mogą być wydatkowane 
wyłącznie na kształcenie dzieci niepełnosprawnych poprzez dodanie 1 załącznik.
Radna E. Oleksa -  zapytała, czy szkoła SSP w Gzach musi się rozliczyć?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że szkoła SSP w Gzach składa rozliczenia, gdzie do tej pory 
na załączniku nr 3, który był załączony do poprzedniej uchwały. SSP w Gzach rozbijała te rozliczenie 
na dzieci w przedszkolu, dzieci w szkole podstawowej, dzieci niepełnosprawne. W tej chwili 
sformalizowaniu wymaga załączony wspomagający podczas rozliczania załącznik dotyczący 
kształcenia specjalnego.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrow ia i Bezpieczeństw a Publicznego J. Sw iderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy 
Gzy oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Komisja w obecności 
6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół 
podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania
1 wykorzystania dotacji proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Komisja w obecności 8 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych 
prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że od dnia 3.12.2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące 
finansowania przez Gminę dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły, ośrodków rewalidacyjno- 
wychowawczych. Do tej pory odbywało się na zasadzie umowy, którą zawierał Pan Wójt z rodzicem. 
Wskazywana była liczba kilometrów i określona stawka za 1 km. W tej chwili kompetencją Rady 
Gminy jest określenie średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy. Dodała, że nie będzie uśredniana 
cena benzyny, oleju napędowego bo na terenie Gminy jest jedna stacja, natomiast są dwie stacje LPG, 
gdzie należy uśrednić cenę. Analizowane będzie to w ten sposób, że rodzic zgłasza dane auto, należy 
znaleźć w katalogu ile te auto spala, zużywa danego rodzaju paliwa, a także określać czy ta szkoła, 
przedszkole jest na drodze do pracy danego rodzica, czy specjalnie dojeżdża, a później jedzie do pracy. 
Jak rodzic specjalnie dowozi to należy zwrócić uwagę na to, że wraca również do domu, gdzie 
wychodzą cztery kursy- zawozi dziecko, wraca, jedzie po dziecko i wraca z dzieckiem do domu. 
Oznajmiła, że taki jest ustawowy wymóg.
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Radna E. Oleksa -  powiedziała, że jeżeli rodzic mieszka w Ołdakach, zawozi dziecko do szkoły do 
Skaszewa, czyli od Ołdak do Skaszewa, a potem od Skaszewa z powrotem, bo jedzie do Pułtuska do 
pracy.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że jeżeli nie będzie to na drodze do pracy z Ołdak do 
Skaszewa to będzie liczone również powrót Skaszewo-Ołdaki.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że jeżeli są wątpliwości to można w Internecie poczytać, są różne 
wyjaśnienia. Dodał, że przepisy weszły w życie i to nie jest tak, że obligatoryjnie od razu wchodzi. 
Te umowy, które zostały zawarte są ważne. Natomiast rodzic ma prawo wypowiedzieć taką umowę. 
Dodał, że w tym roku szkolnym może nie będzie takiego problemu. Natomiast ta uchwała musi być 
podjęta na ewentualność gdyby np. taka umowa została wypowiedziana. A wtedy w ciągu 14 dni Gmina 
powinna zawrzeć nową umowę już na tych zasadach.
Radna E. Oleksa -  zgodziła się z Panem Zastępcą, że mogą poczytać w Internecie, ale nie każdy ma 
dostęp do Internetu. Mają Panią Skarbnik, która na pewno przedstawi wszystko na bieżąco i zrozumiale. 
Radny A. Pychewicz -  zapytał jakie są stawki średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy? 
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że informacje o stawkach będą dopiero zbierane na dany 
dzień. Gmina wystąpi z pismem do każdej stacji, gdzie dzień musi się zgrać z każdą stacją 
z potwierdzeniem na piśmie jaka stawka obowiązywała w tym dniu. A jak W Gminie są dwie stacje to 
trzeba będzie uśrednić stawek z obu stacji.
Radny A. Pychewicz -  Czy oznacza to, że jest jakiś dzień na podstawie którego stawka jest naliczana 
za cały rok?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że tak. Określonego dnia jest obliczana stawka na cały rok. 
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy, 
a stawki będą podane na sesji. Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 6 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa 
w Gminie Gzy proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy. Komisja 
w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy proponowany na sesję Rady Gminy -  który 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że w roku 2019 były dwie kontrole placów zabaw oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej H. Szajczyk -  powiedział, że kontrola została 
przeprowadzona przez Inspektora Wojewódzkiego w dniu 16 i 18 września 2019 roku w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach. Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie sposobu organizacji 
oraz realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy 
o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie ustalenia uprawnień do świadczenia rodzicielskiego. 
Kontrolę objęto okres od 1.01.2018r. -  16.09.2019r. Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli
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GOPS w Gzach wydał łącznie 22 decyzje w sprawach świadczenie rodzicielskiego, w tym 17 decyzji 
przyznających prawo do świadczenia, 4 decyzje uchylające prawo do świadczenia oraz 1 decyzję 
zmieniającą decyzję pierwotną. Świadczenie rodzicielskie to jest świadczenie z grupy świadczeń 
rodzinnych, gdzie GOPS wypłaca takie świadczenie rodzicom, którzy nie są uprawnieni do zasiłku 
macierzyńskiego tj. wypłacane w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie przez 12 miesięcy od momentu 
urodzenia dziecka. Za okres objęty kontrolą Wojewoda Mazowiecki pozytywnie ocenił działania GOPS 
w Gzach, podjęte w zakresie sposobu organizacji zadania oraz pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, ocenił działania podjęte w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczenia 
rodzicielskiego. Po czym GOPS informuje o realizacji zaleceń pokontrolnych:
1) zaplanowano zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dot. decyzji nr GOPS.526.4.3.2019 

z dn. 11.06.2019) - termin zwrotu ustalono na dzień 02.12.2019 (termin zwrotu zależny jest od 
wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Gzy Sesją Rady Gminy Gzy zaplanowaną 
na dzień 29.11.2019), gdzie zwrot nadmiernej dotacji został zaplanowany.

2) wysokość świadczenia rodzicielskiego dla kobiety pobierającej zasiłek dla bezrobotnych ustalana 
jest w oparciu o art. 17c ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych

3) poprawiono szablony do nowych decyzji administracyjnych, zaktualizowano podstawy prawne.
4) w treści decyzji przyznających świadczenia rodzicielskie zamieszczono informację 

o natychmiastowej wykonalności (zgodnie z art. 32 ust. Id ww. ustawy).
5) poprawiono zgodność wydawanych decyzji administracyjnych w oparciu o art. 107 § 1 i 3 oraz 

art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6) poprawiono zasady formułowania rozstrzygnięć decyzji uchylających.
7) wypłaty świadczeń rodzicielskich prowadzone są w zgodności z art. 26 ust. 1 ustawy

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018r., poz. 2220 z późn.zm.) oraz art. 110 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego.

Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że były kontrolowane place zabaw przy szkołach Skaszewo 
Włościańskie, Przewodowo Poduchowne, w Gzach oraz plac zabaw w Pękowie przy remizie 
strażackiej. Uwagi były ustne odnośnie bardziej czytelnych regulaminów korzystania z tych placów 
zabaw. Te nadruki z informacjami pod wpływem pogody wyblakły. Zostały poprawione. Dodał, że 
większych uwag nie było.
Ad. pkt 12.
Wójt C. Wojciechowski -  w sprawach bieżących powiedział, że:
- OSP Gzy ma samochód strażacki, został przyprowadzony 05 grudnia 2019r.;
- przygotowana umowa na podpisanie z Wojewodą z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę na 

odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo;
- składane są wnioski do Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na przyszły rok. Będą to

4 wioski, bo inne nie kwalifikują się. Są szczegółowe informacje na co można dostać dofinansowanie.
- do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do końca miesiąca można złożyć wniosek na drogę Żebry- 

Wiatraki;
-jest możliwość złożenia wniosku na „ Dom Dziennego pobytu Senior Plus” ewentualnie „ Klub 

Senior Plus”. Gmina zamierza wykorzystać budynek po szkole w Starych Grochach, aby uruchomić 
Dom dziennego pobytu seniora. Dodał, że jest taka potrzeba i będzie Gmina próbować. 
Dofinansowanie wynosi 80%. Uznał, że dach budynku po szkole w Starych Grochach przecieka, a 
jak nic się nie zrobi to za 2 lub 3 lata stanie się ruiną.
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Uważał, że budynek jest z lat 80, nie jest w złym stanie i należy go ratować.
Radny A. Pychewicz -  zapytał, czy jest możliwość dostosowania budynku do programu?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że oglądali budynek. Dodał, że potrzebne będzie 
5 pomieszczeń na funkcjonowanie domu dziennego pobytu w części szkolnej, wykorzystując na;
- salę terapii ruchowej;
- salę wypoczynkową z krzesełkami i stolikami, fotele, kanapy, telewizor;
- kuchnia lub pomieszczenie stołówka z aneksem kuchennym;
- łazienka;
- szatnia.
Uznał, że w tej części szkolnej wpisuje się idealnie. Druga strona mieszkalna mogłaby być jako Klub 
Seniora. Jakby połączyć te dwa programy razem to można uzyskać 460.000,00 zł dofinansowania.
Z tego co wie sporo samorządów ma zamiar skorzystać z programu. Informacja ta na razie sygnalnie, 
zależy czy uda się z wnioskiem. Dodał, że byłby również potrzebny remont budynku -  strop ocieplić, 
pokryć dwu spadowym dachem zabezpieczając na przyszłość przed kolejnymi remontami. Po stronie 
Gminy byłby to minimalny wkład do programu.
Dalej w sprawach bieżących jesteśmy po otwarciu ofert na przetarg na odpady komunalne. Cena 
wzrosła w skali rocznej do 736.000,00 zł. W budżecie zaplanowane było 620.000,00 zł. Dodał, że 
porównując inne gminy u nas stawka planowanej nadwyżki nie jest duża. Jego zdaniem Gmina nie 
będzie przystępować do drugiego przetargu, bo może Gmina na tym przegrać. Pewnie zostanie 
podpisana umowa, a wstępne przeliczenia mówią, że zwyżka będzie w granicach 2,00 zł lub 3,00 zł. 
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że teraz jest obowiązek ustawowy odbioru odpadów komunalnych 
w miesiącach kwiecień, październik odpadów biodegradowalnych oraz zmieszanych raz w miesiącu. 
W regulaminie jest raz w miesiącu, natomiast w tych okresach wiosenno-letnich jest ustawowy 
obowiązek odbioru ich dwa razy w miesiącu. Uznał, że zwiększa się oferta, co może być z tego większy 
koszt opłat za odpady komunalne. Stwierdził, że unieważnienie i ogłoszonego nowego przetargu nie 
pomoże. Wpłynęła jedna oferta i dopóki nie ma konkurencji, Gmina jest skazana na firmę Błysk-Bis. 
Radny R. Turek -  zapytał czy umowa jest na 12 miesięcy? Czy będzie w umowie zawarty punkt, że 
firma odbierająca odpady komunalne może zwiększyć koszty o 10%, tak ja  było w umowie w ubiegłym 
roku?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że ta k , na 12 miesięcy. Natomiast nie jest w umowie zawarte, 
tylko wynika z ustawy. Dodał, że jest taka możliwość.
Radny R. Turek -  uznał, że ewentualnie może Gmina przygotować się na taką sytuację.
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że na pewno, ale musi to być zdarzenie, które strony nie 
mogły by przewidzieć wcześniej. Uznał, że owszem firma Błysk-Bis może wnioskować, ale musi być 
zgoda dwóch stron. A jak nie to sprawa trafi do sądu w celu wyegzekwowania tej kwoty.
Radna E. Oleksa - zapytała czy w umowie jest zawarty odbiór gabarytów ? Dodała, że w grudniu nie 
było ogłoszenia o odbiorze odpadów gabarytowych.
Zastępca C. Parzychowski -  odpowiedział, że wczoraj Gmina otrzymała pismo od firmy Błysk-Bis, 
że ze względów technicznych firma chce przesunąć odbiór odpadów gabarytowych na początku roku. 
Dodał, że na razie pismo wpłynęło, jeszcze nie została wysłana odpowiedź.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że jeśli chodzi o naliczanie stawki dla mieszkańców należało będzie 
uwzględnić dla wszystkich od ilości osób zamieszkałych. W tej chwili 7- osobowa rodzina płaci mniej,
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czyli 94,80 zł ( wynika z kalkulacji, ze nie można było przekroczyć pewnych progów) niż 6-osobowa, 
czyli 120,00 zł. Uważał, że wszystkie osoby jednakowo zbierają odpady i wytwarzają podobne ilości. 
Radny W. Czapliński -  powiedział, że samochód odbierający odpady komunalne jedzie do 7-osobowej 
rodziny i ile zarabia, a potem ten sam jedzie do 1-osobowej rodziny. Zapytał jaki jest koszt kierowcy 
obsługujący rodzinę 7-osobową , a 1-osobową?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że w tej chwili Gmina będzie płacić za odbiór wagowy, a nie 
ryczałtowy. Umowy według nowej ustawy, gdzie są odbiory wagowe. Uznał, ze tak jak paliwo się 
rozwozi, że zgłasza na platformie, że zebrał z Gminy Gzy, wyjeżdża meldując przez platformę, a potem 
jedzie na instalacje, na ważenie. Nie ma możliwości, że zebrał z innej gminy, a wpisał na naszą. 
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że mieszkańcy mają prośbę, aby mogli płacić za odbiór odpadów 
komunalnych co miesiąc, a nie jak obecnie za kwartał płacone na początku kwartału.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że comiesięczne opłacanie podwyższa koszty 
gospodarowania systemem odpadami, bo to są dodatkowe koszty. W tej chwili wystawiane są 
upomnienia raz na kwartał, a trzeba by było robić to raz na miesiąc. Uważała, że można negocjować 
jedynie, że to by był miesiąc środkowy kwartału do opłacania za odpady komunalne, ale nie wie czy 
jest sens zmiany. Każdy płaci jak chce, ma swoje zasady. Jeden zapłaci jak odbiorą śmieci, drugi jak 
mu się przypomni to dopiero za pół roku. Była za tym, aby pozostało na tych samych zasadach do 
15 dnia każdego kwartału.
Radny P. Kownacki -  odniósł się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie, która wygląda 
„obleśnie” . Dodał, że znajduje się przy drodze powiatowej, gdzie wszyscy widzą w jaki jest stanie. 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że budżet jest jaki jest. W tej chwili jest na sugerowanych 
subwencjach. Jak przyjdą potwierdzenia z subwencji to się okaże czy pozytywnie, czy nie. Jednakże 
taka sama wizytówka Gminy Gzy budynek świetlicy wygląda identycznie jak budynek szkoły. Uznał, 
że to są błędy materiałowe, wykonane z dawnych lat tynki i nie wiadomo czemu mchem porasta. 
Radna E. Oleksa -  dodała, że budynek Urzędu Gminy lepiej wygląda jak szkoła, bo z przodu od strony 
drogi jeszcze dobrze się trzyma.
Radny A. Pychewicz -  mówił o PSP Skaszewo. Sam wygląd to jedno, a poza tym ptaki niszczą 
elewację.
Wójt C. Wojciechowski -  zgodził się z tym, jednakże na wszystko potrzebne są środki. Ten budynek 
nie od zeszłego roku tak wygląda. Dodał, że tak jak budynek świetlicy mech z 10 lat go już porasta. 
Stwierdził, że jeżeli znajdą się środki w budżecie to nikt nie mówi, że Gmina tego nie zrealizuje. 
Uważał, że same umycie budynku sprawy nie rozwiąże. Trzeba będzie od razu pomalować dobrą farbą, 
aby zabezpieczyć budynek. Miał propozycję w kwestii odpadów komunalnych. Aby w I kwartale 
zostawić tak jak jest, a w II kwartale należało będzie podnieść cenę stawki za odpady komunalne. 
Uważał, że nie będzie to więcej jak 3,00 zł do osoby. Jednakże zostanie to dokładnie przeliczone, aby 
nikt nie zarzucił, że Gmina do odpadów komunalnych dokłada.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że w Makowie za odpady komunalne segregowane mieszkańcy 
płacą 28,00 zł od osoby.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że do budżetu, który został zaprezentowany będzie 
autopoprawka na sesji, aby można było podpisać umowę z Błysk-Bis.
Skarbnik E. Karpowicz -  dodała, że będą zmienione wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, 
aby zwiększyć dochody na to co brakuje 108.000,00 zł. Gospodarowanie odpadami to szczegółowe 
zasady wykonywania budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdza, że strona przychodowa musi
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się zgadzać ze stroną kosztową. Należało będzie przegłosować autopoprawkę wpływy z opłat
zagospodarowania odpadami w takiej wysokości, aby starczyło na podpisanie umowy z firmą 
odbierającą śmieci Błysk-Bis. Na zabezpieczenie środków w budżecie. Dodała, że podwyżka będzie od 
II kwartału, ponieważ jeszcze przepisy obligują Gminę do tego, ze należy zmienić wzory deklaracji, 
regulamin utrzymania czystości -  aby były zgodne z przepisami.
Radna E. Oleksa -  zaproponowała, a by wprowadzić autopoprawką w trakcie uchwalania budżetu na 
2020 rok na umycie szkoły w P$P Skaszewie. Dodała, że zobowiązuje również Pana Przewodniczącego 
Rady. który najbardziej powinien zabiegać o to, a oni radni poprą go.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że to co było odłożone dla szkoły na malowanie zostało 
przeznaczone na nadwyżkę wypłat dla nauczycieli. Dodała, że jeżeli chodzi o subwencję na ucznia 
w PSP Skaszewie to obecnie jest więcej trzech lub czterech uczniów i szkoła straciła statut małej szkoły. 
Na oddział przypada 12,65 ucznia, a do 12 uczniów była dodatkowa 0.4% wagi. Tak jak mówiła środki 
Gmina ma większe o 130.000,00 zł, jeśli chodzi o subwencję oświatową. Sam koszt podwyżek 
nauczycielskich, te które poszło od września to w skali Gminy to 300.000,00 zł. Do tego dołóżmy 
podwyżkę pracowników niepedagogicznych 870,00 zł plus 20% narzutów na każdym pracowniku razy 
10 pracowników w szkołach i razy 12 miesięcy to daje dodatkowe 100.000,00 zł. Uważała, że zostaną 
Państwo radni z wyborem albo zwalniamy pracowników albo czyszczenie elewacji.
Radny Paweł Zaremba -  zaproponował po następnej sesji przeznaczyć dietę na PSP 
w Skaszewie. Taki gest z ich strony, akurat na święta. Dodał, że od czegoś można zacząć.
Radny R. Turek -  dodał, ze budżet Gminy „ nie jest z gumy”. Poparł pomysł Pana radnego. Od czegoś 
trzeba zacząć. Zapytał jaki koszt komisji?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że dzisiaj to 2.250,00 zł, sesji również. Przewodniczący 
i wiceprzewodniczący mają ryczałt, gdzie raz na miesiąc jest wypłacane.
Radny W. Czapliński -  zapytał, czy w punkcie bieżącym są jeszcze jakieś sprawy?
Radny Zdzisław Kaczorowski -  powiedział, że w ostatnim czasie był na szkoleniu dotyczącym 
oświadczeń majątkowych. Uznał, że zajdzie taka potrzeba, aby się spotkać. Miał prośbę, aby nikt nie 
udał się w swojej sprawie do Urzędu Skarbowego, bo podobno wiele osób nie wie czy z Gminy Gzy 
zjawiło się poprawiać oświadczenia majątkowe. Stwierdził, ze popełniamy pewne błędy, które 
przeszkadzają w pracy Urzędowi Skarbowemu, co ma prawo od nas tego wymagać. Natomiast jak się 
spotkamy i omówimy jak powinny wyglądać nasze oświadczenia majątkowe od strony merytorycznej. 
Okazuje się, ze maja być dwa jednobrzmiące sztuki oświadczeń, a czasami są dwa zupełnie inaczej 
brzmiące. Ja poprawiamy coś w jednym, to trzeba również zrobić to w drugim.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca wspólnego posiedzenia 
Komisji W. Czapliński o godz. 17.56 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
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