
Protokół Nr 6/2019

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

odbytego w dniu 13 maja 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. 15.40 otworzył 
wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z listami 
obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 8 - osobowego składu Komisji 
Rolnictwa i Budżetu 8 członków Komisji i spośród 7-osobowego składu Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego 5 członków Komisji, 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 Wojciechowski
2. Cezary Parzychowski
3. Ewa Karpowicz
4. Jan Zalewski
5. Beata Jóźwiak
6. Krystyna Machnowska ■
7. Danuta Ojrzeńska
8. Agnieszka Domańska
9. Flubert Szajczyk

Stój

-W ójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- Starosta Pułtuski
- Wicestarosta
- dyr. PSP w Przewodowie
- dyr. PSP w Skaszewie
- dyr. PG w Gzach
- kier. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach 

Komisji przedstawił proponowany porządekNastępnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia 
posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
3. Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
4. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji,
Rady Gminy Gzy.

6. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
8. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
9. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Gzy.
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11. Stanowisko Rady Gminy Gzy w sprawie Rozporządzenia Ministra i Rozwoju 
Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”.

12. Projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości.
13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2018 roku.
14. Sprawy bieżące gminy.
Wójt Cezary Wojciechowski -  z uwagi na przybycie na wspólne posiedzenie Komisji Pana Starosty 
i Pani Wicestarosty zwrócił się z prośbą aby w pierwszej kolejności zająć się sprawą przekazania drogi 
gminnej Gminie Gzy oraz punktem 12 porządku posiedzenia tj.” Projekt uchwały w sprawie 
przekazania w formie darowizny nieruchomości”.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanny 
Świderskiej i Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Witolda Czaplińskiego Komisje 
przyjęły przez aklamację porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej:
1. Projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
4. Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji,
Rady Gminy Gzy.

7. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
9. Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
10. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Gzy.
12. Stanowisko Rady Gminy Gzy w sprawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”.

13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2018 roku.
14. Sprawy bieżące gminy.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  przypomniał, że wcześniej Rada Gminy podjęła uchwałę- 
stanowisko w sprawie przekazania dla Powiatu Pułtuskiego drogi z miejscowości Lipniki Stare do 
miejscowości Gromin i drogi z miejscowości Lipniki Stare do miejscowości Przewodowo-Majorat. Pan 
Starosta wystąpił również, żeby Gmina w zamian przejęła drogę powiatową Łady-Krajęczyno-Zalesie 
w kierunku miejscowości Skórznice gmina Winnica. Ale ta nie była zainteresowana w/w drogą na 
swoim terenie. W związku z tym Pan Starosta wystąpił z propozycją przejęcia przez Gminę Gzy w 
formie darowizny od Powiatu Pułtuskiego drogi Osiek-Skaszewo w obrębie Borza-Strumiany.



Droga ta ma 4 m szerokości, a powinna mieć 12 m. Następnie od Zarządu Powiatu w Pułtusku wpłynął 
wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie na rzecz Powiatu w formie darowizny z miejscowości 
Lipniki Stare do miejscowości Gromin w obrąbie Nowe Przewodowo. Projekt uchwały nie został 
przedstawiony, ale znając stanowisko radnych zostanie przygotowany na sesję. Natomiast Pan Starosta 
przybył, żeby przekonać członków wspólnego posiedzenia Komisji do przejęcia przez Gminę Gzy 
drogi powiatowej w obrębie Borza-Strumiany, iż jest to dobry interes dla Gminy Gzy.
Starosta Pułtuski Jan Zalewski -  powiedział, że dla Gminy Gzy jest to dobry interes, gdyż Powiat 
przejmuje od Gminy 3 km dróg, a chce oddać 1 km. Wyjaśnił, że kiedy ministrem jest Pan Henryk 
Kowalczyk jest możliwość przebudowania drogi Lipniki Stare-Gromin z Funduszu Leśnego. Aby zlecić 
opracowanie dokumentacji i złożyć wniosek o dofinansowanie do Lasów Państwowych Powiat musi 
być jej właścicielem. Powyższą drogę Powiat chce przebudować już w tym roku. Natomiast droga 
Lipniki Stare -  Przewodowo Majorat byłaby przebudowana w kolejnych latach. Problem tkwi w tym, 
że Gmina Gzy nie chce przejąć drogi powiatowej w obrębie Borza-Strumiany , iż jest za wąska. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska - 
wyjaśniła, że jest to droga z nieuregulowanym stanem prawnym, gdzie jest jedna rodzina z dużą 
ilością spadkobierców i będzie z tym ciężko. Poza tym każdy chce mieć drogę, ale nie swoim kosztem. 
Starosta Pułtuski J. Zalewski -  oznajmił, że nie wie na czym miałby polegać ten koszt. Przejmując 
drogę Gromin -Lipniki Stare chcą będą działali ze specustawy.
Zastępca Wójta C. Parzychowski - wyjaśnił, że droga Lipniki Stare -  Przewodowo-Majorat jest
0 szerokości ponad 12 m. W przypadku drogi Gromin -  Lipniki Stare przy drodze są grunty Lasów 
Państwowych i nie będzie problemu z jej poszerzeniem. Z drugiej strony Pan Minister Środowiska 
H. Kowalczyk bardzo wspomaga powiat pułtuski, a Lasy Państwowe są podległe jego resortowi. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  powiedział, że od 18 lat na drodze 
powiatowej Osiek-Skaszewo w obrębie Borza-Strumiany nic się nie robi. Nawet jest problem ze 
żwirowaniem.
Starosta Pułtuski J. Zalewski -  zaznaczył, że przyjeżdża z propozycją, a do Państwa radnych należy 
decyzja.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poinformował, że jeżeli Powiat 
ureguluje stan prawny d rog i, to Gmina ją  przejmie.
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Zdzisław 
Kaczorowski -  zapytał, czy Pan Starosta przyjechał, żeby stawiać ultimatum?
Starosta Pułtuski J. Zalewski -  odpowiedział, że przyjechał z propozycją. Wyjaśnił, że jest Zarząd 
Powiatu i jest po rozmowie z radnym i. Sam decyzji nie podejmuje. Ma upoważnienie i stanowisko. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  stwierdził, że droga Osiek -  
Skaszewo przez Borza-Strumiany to wizytówka Powiatu.
Wicestarosta Beata Jóźwiak- powiedziała, że z Panem Starostą zgadzają się z takimi wizytówkami 
mówiąc , że takich dróg jest wiele na terenie powiatu, ale patrzą na możliwość pozyskania środków 
z zewnątrz. Jeśli mają taką możliwość przy dofinansowaniu przebudowy drogi z Lasów Państwowych 
to uda im się drogę zrealizować. A jeśli Gmina Gzy z Gminą Pułtusk będzie partycypowała w kosztach
1 zrobi to w ramach swoich możliwości to nie widzi problemu. Nadmieniła, że w ubiegłym roku do 
przebudowy drogi powiatowej Szyszki- Słończewo Powiat włożył dość pokaźną kwotę. Powiat miał 
na względzie szkołę, kościół, duży zakład pracy.



-4-

Obecnie Powiat wykonuje drogę Lipniki -  Pułtusk ul. Mickiewicza i nie chciałby, żeby została 
zniszczona transportem drewna, który się odbywa. Przyznała, że drogi powiatowe w gminie Gzy oraz 
w gminie Świercze wymagają jeszcze wiele napraw. Jednak Powiat patrzy na dofinansowanie i dobrą 
współpracę. Przez ostatnie 4 lata taka współpraca była i na terenie gminy Gzy zrobiono wiele dróg 
powiatowych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  był zdania, że najwięcej dróg 
powiatowych zostało zrealizowanych na terenie gminy Obryte i gminy Zatory.
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -
poinformował, że Gmina Gzy nie jest przygotowana na uregulowanie sytuacji prawnej drogi w obrębie 
Borza-Strumiany, iż w obecnym momencie będzie to dużo kosztowało. Ale jest otwarta na inne 
propozycje. Wydaje mu się, że jest tyle dróg na terenie gminy , o których można rozmawiać. Gmina 
Gzy nie stawia żadnego ultimatum, którą drogę Powiat wybierze do oddania Gminie. Gmina była 
bardzo zainteresowana drogą przez las. Teraz wie, że ma być robiona droga krótka i też nie protestuje. 
Świadczy to, że Gmina w jakiś sposób jest elastyczna. Dla Gminy Gzy drogi te nie były priorytetowe. 
Ale droga Borza-Strumiany to naprawdę kukułcze jajo. Z wstępnych szacunków wynika, że 
uregulowanie stanu prawnego tej drogi wynosiłoby około 200.000 zł. Gmina jest w trudnej sytuacji 
finansowej i radni byliby nieodpowiedzialni gdyby na taką zamianę się zgodzili. A zwłaszcza dwie 
drogi, gdzie w uchwale wyrażono chęć ich przekazania wcale dla Gminy nie są priorytetowe. Jego 
zdaniem dobrze, że jest okazja i minister Pan H. Kowalczyk chce pomóc, ale Pan Starosta musi też 
zrozumieć Gminę.
Starosta Pułtuski J. Zalewski -  powiedział, że jeżeli droga Borza-Strumiany nie była uregulowana 
przez 18 lat, czy 20 lat, to można poczekać z jej uregulowaniem prawnym. Wyjaśnił, że przebudowanie 
1 km drogi, który otrzymałaby Gmina, a po stronie Powiatu 3km jest różnicą, iż lkm drogi asfaltowej 
kosztuje około 1.000.000 zł.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  podkreślił, że Gmina zawsze dokładała do przebudowy dróg 
powiatowych. Droga, którą chce przekazać Pan Starosta jest w bardzo dobrym stanie. Natomiast 
niektóre z naszych dróg gminnych są w tragicznym stanie i nie wiadomo, którą drogę robić pierwszą. 
Radni nie mówią ,że nie. Ale nauczeni doświadczeniem wiedzą, że Pan Starosta ma większe 
możliwości, żeby uregulować stan prawny drogi zgodnie z parametrami drogi powiatowej. Wtedy 
stanowisko radnych będzie inne. Dodał, iż inwestycje na tej drodze będą znaczne, tak jak Pan Starosta 
wspomniał, że 1 km drogi asfaltowej kosztuje 1.000.000 zł. Podczas objazdu dróg w terenie zauważono, 
że grunt rodzimy na polach jest wyżej niż droga, a jej granica w pewnych miejscach obniżona jest 
o 40-50 cm.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego P. Zaremba -  żeby nie blokować 
szansy, która może być zaprzepaszczona zapytał, czy jest możliwość oddania działki dla Powiatu, a w 
zamian nie przejęcie przez Gminę drogi w Borzach ? Dalej zapytał, czy takie rozwiązanie wchodziłoby 
w grę?
Starosta Pułtuski J. Zalewski -  odpowiedział, że celem jego wizyty jest możliwość wymienić się 

w jakiś sposób. Dodał, że w Powiecie są również radni i jest Zarząd Powiatu. Jeżeli droga powiatowa 
Zalesie jest niedobra, a teraz droga powiatowa Borza też i nie ma woli jej przejęcia, to się nic nie 
stało.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W . Świątkowski -  stwierdził, że trzeba z Panem Starostą 
rozmawiać, aby się dogadać i sobie nawzajem nie utrudniać.
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Pan Starosta ma środki zewnętrzne i trzeba mu pomóc, a nie utrudniać. Uznał, że wszystkie drogi są 
potrzebne. Następnie zwrócił się z prośbą do Pana Starosty, żeby pomyślał o uregulowaniu stanu 
prawnego drogi, a wtedy Gmina ją  przejmie.
Starosta Pułtuski J. Zalewski -  odpowiedział, że poznał stanowisko Rady -  Gmina przejmie drogę 
jeżeli Powiat ureguluje jej stan prawny.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Piotr Kownacki -  zwrócił się 
z prośbą o namalowanie na drodze powiatowej w miejscowości Szyszki przejścia dla pieszych 
naprzeciwko ośrodka zdrowia i cmentarza. Jeśli będzie to niemożliwe to chociaż, żeby było oznaczenie 
jednego przejścia.
Starosta Pułtuski J. Zalewski -  odpowiedział, że spotka się z Panem dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych, który przyjedzie do Pana Wójta i załatwi sprawę w najbliższych dniach.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  powiedział, że priorytetem Rady Gminy Gzy 
była w pierwszej kolejności przebudowa drogi powiatowej Kozłówka- Krzemień, która jest 
w opłakanym stanie. W tej chwili słyszy się, że droga ta będzie realizowana nie wiadomo kiedy. 
Członek~Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego P. Kownacki - stwierdził, że nic 
nie słychać o realizacji drogi powiatowej Gzy- Ostaszewo, której stan znany jest Pani Wicestaroście. 
Nadmienił, że droga nie wytrzyma 5 lat, będzie nią trudno przejechać rowerem. Następnie zapytał co 
z drogą Szyszki -  Ostaszewo?
Wicestarosta Beata Jóźwiak -  odpowiedziała, że przebudowa drogi Szyszki-Ostaszewo 
dofinansowana jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 
290.000 zł, natomiast kosztorys wynosi 900.000 zł. W związku z tym, żeby zrealizować inwestycję 
Powiat liczy na wsparcie Gminy. Dlatego przyjechali, żeby dojść do konsensusu.
Starosta Pułtuski J. Zalewski -  stwierdził, że wie jaka jest sytuacja finansowa Gminy i nie wyciąga 
ręki na lkm realizacji powyższej drogi, chociaż z każdej innej gminy Powiat dostałby dofinansowanie 
w kwocielOO.OOO zł, czy 150.000 zł. Jednak po wcześniejszej rozmowie z Panią Skarbnik jest w stanie 
to zrozumieć.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego P, Kownacki -  na drodze 
powiatowej Gzy -  Ostaszewo zaproponował zrobić konserwację, iż są doły, które należałoby załatać 
natryskiem. Dodał, że drogą jeździ autobus szkolny i jest niebezpiecznie.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  zapytał, kiedy będzie realizowana 
przebudowa drogi Kozłówka -  Krzemień?
Starosta Pułtuski J. Zalewski -  stwierdził, że trudno mu powiedzieć. W tym roku raczej zostanie 
opracowany projekt. Dodał, że na to która droga będzie przebudowywana składa się dużo czynników. 
Są różne kryteria. Dlatego chcą zrobić 15 projektów, żeby być elastycznym co do ogłaszanych 
konkursów. W związku z tym na ten cel zostało przeznaczone 500.000 zł. Jeśli, droga będzie się dobrze 
wpisywała w kryteria i będzie szansa na dofinansowanie, to przebudowa jej może być i w 2020 roku. 
Wójt Gminy Cezary Wojciechowski - odnośnie stanowiska w sprawie przekazania dwóch dróg 
gminnych dla Powiatu poinformował, że Zarząd Powiatu nadesłał pismo, żeby na razie Gmina 
przekazała uchwałą Rady Gminy jedną zdrógtj. Lipniki Stare-Gromin. Dodał, że Powiat przejmując 
drogi gminne nie ponosi żadnych kosztów, iż drogi mają odpowiednie szerokości. Natomiast 
w sołectwie Borza-Strumiany grunty pod drogę od rolników trzeba wykupić albo zapłacić im 
odszkodowania.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił, że odpowiedniej szerokości drogi przez las nie są . 
Drogi trzeba poszerzyć.



-6-

Ale Powiat nie poniesie żadnych kosztów, iż Lasy Państwowe, czy Skarb Państwa może przekazać 
nieodpłatnie na rzecz Starostwa. W sołectwie Borza-Strumiany rolnicy nie chcą przekazać gruntów 
odpłatnie, a co dopiero przekazać nieodpłatnie. Jednocześnie nadmienił, że z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 55.000 zł, co stanowi 12-15%, 
natomiast Starostwo otrzymało 30% wartości inwestycji tj. 290.000 zł. Cała inwestycja wynosi 900.000 
zł i jest wypasiona. Droga w Gminie o długości 750 mb w sołectwie Żebry-Wiatraki została wyceniona 
na kwotę 355.000 zł. Myśli, że Gmina po ogłoszeniu przetargu będzie miała kłopoty, żeby się w tej 
kwocie zamknąć. Gmina występowała o około 177.000 zł. W tej chwili chcąc realizować drogę, trzeba 
z czegoś zdjąć środki. Termin realizacji drogi 31.10.2019 r.
Członek komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  uznał, że jeżeli nie będzie realizacji 
powyższej drogi, to przyznane środki przepadną.
Wójt C, Wojciechowski -  wyjaśnił, że na tę samą drogę został złożony wniosek o dofinansowanie do 
Wojewody Mazowieckiego, iż jest możliwość dofinansowania w wysokości 80%.

-Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dodał, że dokumentacje na drogę Sulnikowo-Skaszewo i Żebry- 
Wiatraki, wymagały poprawy, czy aktualizacji.
Ad. pkt 2 i 3.
Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  powiedziała, że w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa 
dokonano następujących zmian:
- wprowadzono zmianę planu dochodów i wydatków.
Plan po zmianach dochodów wynosi 16.754.252,69 zł:
- zwiększono dochody o kwotę 618.500,11 zł w tym kwota 525.920,51 zł dotyczy zm ian, które zostały 

wprowadzone Zarządzeniem Wójta w związku z otrzymaniem dotacji związanej na organizację 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 9.384 zł,

- na wypłatę stypendiów socjalnych 30.149 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 485.437,51 zł,
- zwrot kosztów transportu depozytów z wyborów do organów samorządowych z 2018 roku 150 zł,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych 800 zł.
W projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej dochody gminy zwiększono o kwotę 
92.579,60 zł, w tym:
-13.081,60 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

realizacje zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Gzy w 2019 r.” ,

- 23.148 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego,

- 56.350 zł wpływy z różnych dochodów dotyczące refundowania przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Pułtusku kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 16.145.132,96 zł:
- wydatki zwiększono o kwotę 755.996,11 zł: 
w tym:
- kwota 525.920,51 zł dotyczy wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa, 

w projekcie uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 90.000 zł, jest to dotacja na dofinansowanie 
zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gzy.
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OSP otrzymała dofinansowanie w kwocie 610.000 zł na zakup wymienionego samochodu tj. 380.000 
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i 230.000 zł z budżetu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach systemu ratowniczego. Gmina czeka na decyzję 
Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ wystąpiła z wnioskiem na dofinansowanie w/w zakupu w kwocie 
100.000 zł,
- wydatki budżetu Urzędu Gminy zostały zwiększone o kwotę 13.081,60 z ł , kwota dotyczy zadania pn. 

„Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2019 r.”,
- o kwotę 12.000 zł zwiększono dowożenie uczniów do szkół,
- została również zwiększona kwota dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach o kwotę 

23.148 zł (oddziały przedszkolne),
- zostały zwiększone wydatki z zakresu ochrony pożarowej o kwotę 3.000 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 15.496 zł.
- zatrudnienie pracowników za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 67.224,99 zł,
- urzędy gmin o kwotę 1.125,01 zł,
- drogi publiczne gminne o kwotę 5.000 z ł ,
- dokonano przeniesień w planie finansowym Urzędu Gminy w kwocie 22.693,22 zł,
Plan przychodów został zwiększony do kwoty 253.785,27 zł. Są to wolne środki z roku 2018 
z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000 zł oraz spłatę rat kredytów 
w kwocie 203.785,27 zł.
Dokonano zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w tym 
realizowanych z funduszu sołeckiego polegającego na zmianie sposobu utwardzenia drogi wiejskiej 
(przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) w kwocie 8.587,22 zł.
Dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok tj. zmniejszono wydatki 
majątkowe dotyczące zadania pn. „Utwardzenie dróg gminnych emulsja asfaltową” o kwotę 8.587,22 
zł na wniosek sołectwa Tąsewy.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
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 Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gzy.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  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.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  także 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 
2019.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  poinformował, że zgodnie z art. 41 a ustawy o samorządzie 
gminnym od nowej kadencji obywatelom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. Grupa mieszkańców 
musi liczyć co najmniej 100 osób.
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -
zapytał, jakby wyglądało gdyby komitet nie znając budżetu gminy mógłby jednoznacznie określić 
źródła finansowania?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała,"że budżet jest jawny. Każda uchwała i każde zarządzenie 
zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. Jeżeli uchwała będzie rodziła 
zwiększenie wydatków budżetowych, komitet musi wskazać źródła dochodu. Nie może wskazać, żeby 
zdjąć z jakiegoś paragrafu, iż są to środki zaangażowane w budżecie. Ale może na przykład powiedzieć, 
że proponuje podwyżkę podatku lub wynajmu hali sportowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Skarbnik E. Karpowicz -  wyjaśniła, że poprzednia uchwała dotycząca poborów inkasa jest z roku 
2011. Do uchwały był załączony załącznik stanowiący imienny wykaz sołtysów jako inkasentów 
w swoim sołectwie. Od 2011 r. zmieniali się sołtysi w poszczególnych sołectwach. Obecny projekt 
uchwały nie rodzi obowiązku zmiany załącznika za każdorazową zmianą sołtysa. W projekcie uchwały 
inkaso wynosi 10% od zainkasowanej kwoty podatku i jest jednolite dla wszystkich sołtysów. Kwota 
za inkaso wynosi nie mniej niż 200 zł i nie więcej jak 1.000 zł poboru inkasa. Poza tym jest dodatkowy 
zapis, że sołtysi powinni się rozliczyć z podatku w ciągu dwóch dni po upływie ustawowego terminu 
podatku.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso.



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 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso proponowany na sesję 
Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństw a Publicznego J. Swiderska -  również 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
KomisjiRady Gminy Gzy została podjęta już wcześniej. Po przesłaniu uchwały do Nadzoru Prawnego 
Wojewody zalecono w załączniku Nr 2 usunąć słowo „obywatel”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy proponowany 
na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  także 
poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy Gzy.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały 
proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji W. Czapliński -  zarządził 5-minutową 
przerwę.
W tym momencie wspólne posiedzenie Komisji opuściła członek Komisji Budżetu i Finansów Alina 
Załoga pomniejszając ilość członków tej Komisji biorących udział w posiedzeniu do 7 osób.
Po przerwie.
Ad. pkt 7.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji W. Czapliński -  poinformował, że w materiałach 
do zapoznania członkowie obu Komisji otrzymali informację o stanie opieki zdrowotnej na terenie 
gminy Gzy za 2018 r. z którą się zapoznali.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła informację o stanie opieki zdrowotnej 
na terenie gminy Gzy za 2018 r.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 
poddała pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.



Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła informację o stanie opieki zdrowotnej na 
terenie gminy Gzy za 2018 rok -  która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji W. Czapliński i jednocześnie Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów -  powiedział, że w materiałach również została przesłana informacja
0 stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2018 rok z którą członkowie wspólnego 
posiedzenia też się zapoznali. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa 
publicznego na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 
poddała pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów  „wstrzymujących” przyjęła- informację o stanie bezpieczeństwa 
publicznego na terenie gminy Gzy za 2018 rok -  która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji i jednocześnie Przewodniczący Komisji Budżetu
1 Finansów W. Czapliński- nadmienił, że członkowie wspólnego posiedzenia Komisji otrzymali też 
informację o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2018 rok i również się z nią 
zapoznali. Po czym poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o stanie opieki weterynaryjnej na 
terenie gminy Gzy za 2018 rok.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła informację o stanie opieki 
weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 
poddała pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła informację o stanie opieki weterynaryjnej na 
terenie gminy Gzy za 2018 rok -  która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji i jednocześnie Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Finansów W. Czapliński- nadmienił, że członkowie wspólnego Komisji do zapoznania się otrzymali 
również informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2018 rok. Następnie 
poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy 
za 2018 rok.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła informację o stanie ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 
poddała pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.
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Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła informację o stanie ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2018 rok -  która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 11.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk -  powiedział, że 
corocznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje ocenę zasobów pomocy społecznej za 
miniony rok. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich 
problemów oraz ich rozkład ilościowy, zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, kadry pomocy 
społecznej, wysokość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania, aktywność 
projektową ośrodka i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Posumowaniem oceny są wskaźniki 
oraz wnioski końcowe.
Z pomocy społecznej w gminie Gzy w roku 2018 korzystało 202 osoby, co stanowiło 5,2% 
mieszkańców gminy. W roku 2018 w stosunku do roku 2017 łączna liczba osób korzystających 
z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 4 osoby. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z pomocy 
społecznej zwiększyła się w stosunku do roku 2017 o 3 rodziny. W gminie najczęściej występującymi 
przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 
społeczną w 2018 r. były ubóstwo, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność, 
długotrwała lub ciężka choroba. Pomoc i wsparcie Gminy Gzy w 2018 r. w postaci świadczeń 
pieniężnych uzyskało 98 osób, w postać świadczeń niepieniężnych 106 osób. Płatność Gminy za pobyt 
w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 2 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który swoją 
opieką objął 8 rodzin. Inne rodzaje pomocy i świadczeń to świadczenia rodzinne i świadczenia 
wychowawcze z programu „500+”. Liczba pobierających w 2018 r. zasiłek wychowawczy tj. 
świadczenie „500+” wyniosła 299 rodzin i w stosunku do 2017 r. wzrosła o 17 rodzin tj. 0,95%. 
Całkowita kwota przyznanego świadczenia „500+” wyniosła 2.746.540 zł i w porównaniu z rokiem 
2017 zmalała o 74.135 zł. Liczba pobierających zasiłek rodzinny w 2018 r. wyniosła 162 rodziny. 
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 4 rodziny, co stanowi spadek w wysokości 0,98%. 
Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłków rodzinnych wynosiła 694.948,20 zł i w 
porównaniu z rokiem 2017 zmalała 26.820,48 zł. Liczba mieszkańców w gminie w roku 2017 wynosiła 
3.858, w 2018 roku 3.827. Dane z oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania 
problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących j.s.t. w obszarze usług społecznych. 
Przedstawione informacje są materiałami poglądowymi mającymi ułatwić władzom gminy 
podejmowaniem decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej 
w kolejnym roku i stają się postawa do sformułowania powyższych wniosków i rekomendacji:
- w gminie Gzy nastąpi wzrost populacji ludności w wieku poprodukcyjnym, cele pomocy 

ukierunkowują na pomoc osobom starszym w podeszłym wieku, zabezpieczenie środków na 
utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej i zabezpieczenie środków pieniężnych na 
organizację usług opiekuńczych,

- kontynuowanie zatrudnienia i rozwijania form pracy asystenta rodziny w cele zapobiegania odbierania 
dzieci z rodzin biologicznych do pieczy zastępczej,

- osobom korzystającym z pomocy społecznej, przede wszystkim bezrobotnym i uzależnionym w celu 
ograniczenia ich ubóstwa należy rozwijać formy zatrudnienia jak prace społecznie-użyteczne, roboty 
publiczne,
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- zapewnienie odpowiednich środków finansowych w budżecie na zasiłki dla osób bezrobotnych na 
czas wyjścia z bezrobocia,

- wspomaganie funkcjonowania rodzin wieloproblemowych z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez rozwój specjalistycznego wsparcia rodziny.

Komisje wysłuchały ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Gzy.
Ocena zasobów pomocy społecznej -  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12.
Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że zostało przygotowane stanowisko Rady Gminy Gzy do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami”. W stanowisku Rada Gminy protestuje wobec wyłączenia z możliwości 
dofinansowania 31 obrębów geodezyjnych na 36 obrębów w gminie. Jednocześnie wnosi o włączenie 
całego obszaru gminy do strefy objętej pomocą ONW na kolejne lata programowania.
Zastępca Wójta CrParzychowski - przypomniał,“że na powyższy temat rozmowa już była wcześniej. 
Jest problem, że rozporządzenie zostało podpisane 1.02.2019 r. Natomiast około 3 tygodnie temu 
atakowany przez różne środowiska Minister powiedział, że niech się gminy odwołują. W związku 
z tym, żeby mieszkańcy gminy Gzy nie mieli pretensji do Wójta i radnych, przygotowany został projekt 
stanowiska, żeby złożyć protest jak wiele innych gmin. Dodał, że jedne gminy na tym zyskały, a inne 
gminy na tym straciły. Gmina Gzy straciła, ponieważ do dopłat ONW zostało tylko 5 miejscowości. 
Podejrzewa, że się to już nie zmieni.
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -
powiedział, że najgorsze jest to, że jeśli ktoś uzyskał do czegoś prawo to w tym momencie powinno 
być bardzo szczegółowo opisane według jakich kryteriów dokonano zmian. Bez żadnej informacji 
wykreślono miejscowości z pomocy ONW. Mieszkańcy gminy mają prawo żądać jawności kryteriów. 
Wójt C. Wojciechowski -  twierdził, że kryteria były. Była dyrektywa unijna, według której Instytut 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach określał, które obręby wejdą do dopłaty, a które nie. 
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  jego 
zdaniem, każdy gospodarz powinien otrzymać informację, iż coś mu się zabiera, żeby mógłby się do 
tego odnieść.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  zgodził się z tym i jednocześnie dodał, że coraz więcej informacji 
przekazywanych jest w formie obwieszczenia. Problemem jest tylko dotarcie do danej informacji, że 
docieramy do niej ale jest już zbyt późno.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji i jednocześnie Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Finansów W. Czapliński- poddał pod głosowanie przyjęcie projektu stanowiska Rady Gminy Gzy 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami”.
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła projekt stanowiska Rady Gminy Gzy 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami”.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  również 
poddała pod głosowanie przyjęcie projektu w/w stanowiska.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła projekt stanowiska Rady Gminy Gzy do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami” -  które stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy 
za 2018 r. zawiera tytuł uchwały, czego dotyczy, czy została zrealizowana, ewentualnie na jakim etapie 
jest realizacja. Sprawozdanie to też będzie stanowiło dodatkową informację do raportu o stanie gminy. 
Ad. pkt 14.
Wójt C. Wojciechowski -  poinformował, że w punkcie tym chciałby, żeby omówić dwie sprawy:
- użyczenie budynku szkolnego w Gzach, ponieważ wpłynął wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Gzy o przedłużenie użyczenia budynku po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach dla 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach (umowa kończy w dniu 31.08.2019 r.),

- sprawa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach A. Swiderska -  powiedziała, że SSP w Gzach kończy 7 
rok działalności. W szkole uczy się 90 uczniów z tego w 2 oddziałach przedszkolnych uczy się 38 3-4 
latków i 5-6 latków oraz 52 uczniów w szkole podstawowej w klasach I-YIII.
Od przyszłego roku w I klasie uczyć się będzie 14 uczniów tj. porównywalnie jak we wszystkich 
szkołach na terenie gminy Gzy. Od początku powstania SSP w Gzach tendencja jest wzrostowa. 
W 2012 r. szkoła rozpoczęła działalność z 44 uczniami. Myśli, że w szkole podstawowej liczba uczniów 
wzrośnie o 6 osób. Liczba dzieci w przedszkolu najbardziej miarodajną będzie w końcu sierpnia. 
Według inwentaryzacji na koniec roku 2018 SSP w Gzach dysponuje własnym wyposażeniem oraz 
pomocami dydaktycznymi na kwotę 222.603,23 zł zakupione z własnych środków, projektów, grantów 
i projektów bez środków funduszu sołeckiego przekazywanego przez sołectwa w wysokości ok. 50.000 
zł, z których zakupywano wyposażenie , pomoce dydaktyczne oraz dokonywano remontu budynku 
(wymiana okien, podłóg). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu uczniów i rodziców od tego roku 
w klasie VII zamiast języka rosyjskiego wprowadzono język niemiecki, a od przyszłego roku również 
w klasie VIII. Klasy nie są liczne, ale uczniowie biorą udział w konkursach i projektach na szczeblu 
gminnym i powiatowym zajmując czasami wysokie miejsca. SSP w Gzach chciałaby dalej 
kontynuować pracę, się rozwijać i przyjmować kolejne roczniki dzieci.
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Zastępca Wójta C. Parzychowski -  poinformował, że ostatnia uchwała Rady Gminy odnośnie 
użyczenia nieruchomości po PSP w Gzach jest z 2015 r. i obowiązywała przez okres 4 lat. Teraz 
Stowarzyszenie złożyło wniosek o użyczenie nieruchomości na czas nieokreślony.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach A. Swiderska -  dodała, że pierwsza umowa użyczenia 
była podpisana na 3 lata.
Członek Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Pychewicz -  zapytał, jaki jest okres wypowiedzenia? 
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że jest to kwestia umowy użyczenia. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach A. Świderska- dopowiedziała, że wcześniej okres 
wypowiedzenia wynosił 1 rok.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństw a Publicznego Emilia Oleksa -  zapytała, czy 
będzie oddany w użytkowanie cały budynek szkolny oprócz hali sportowej i jakie koszty będą dla 
Gminy , a jakie koszty będzie ponosiła SSP w Gzach?
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  uznał, że jest to kwestia woli radnych, czy dalej kontynuować 
użyczenie. Samo użyczenie jest bezpłatne. Natomiast jeśli chodzi o koszty eksploatacji w zależności 
od zajmowanych pomieszczeń, Stowarzyszenie ponosiło zwrot kosztów eksploatacji.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  powiedziała, że 
cały czas pyta, czy będzie użyczany cały budynek szkoły, bo nie będzie Publicznego Gimnazjum? 
Zastępca Wójta C. Parzychowski - wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale nie było wymienionych 
pomieszczeń, sale określała umowa. Był zapis w uchwale, że Rada wyraża się zgodę na użyczenie 
lokali znajdujących się na parterze budynku szkolnego.
Członek Komisji Budżetu i Finansów A. Pychewicz -  powiedział, że z Panią E. Oleksa cały czas 
pytają, iż jak mogą opiniować skoro nie znają warunków?
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach A. Świderska -  powiedziała, że Rada nigdy nie znała 
warunków. Celowo była przedstawiana kalkulacja kosztów i co roku była inna kwota.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił, że pierwszy raz użyczając lokale Rada Gminy nie musi 
wyrażać zgody. Jest to w kompetencji wójta. Obecnie chodzi o wolę użyczenia lokali, lub nie. Należy 
szczegółowo ująć jakie są to lokale i ile jest lokali.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - uznała, że jako 
radni chcą konkretnie wiedzieć, czy SSP w Gzach przejmuje to co było do tej pory, czy cały budynek? 
Jeżeli przejmuje to co było, to co z resztą budynku?
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach A. Świderska -  oznajmiła, że w tej chwili SSP zajęła jedną 
salę po PG na dole i 1 salę po PG na górze, ponieważ zmieniła się SSP z klas I-VI na I-YIII. Dodała, 
że sal jest więcej, bo nie wszystkie są zajmowane przez PG.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - powiedziała, że 
właśnie dlatego pyta, czy Stowarzyszenie chce wynająć to co do tej pory wynajmowała, czy cały 
budynek?
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  poinformował, że wniosek tego szczegółowo nie określa i nie 
musi określać.



Przewodniczący Komisji Ośw iaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkol}' Podstawowej w Gzach A. Świderska -  powiedziała, że kwestia jest sal, które 
użytkują w tej chwili tj. cały parter plus 1 sala na górze. Rozważana jest opcja zwiększenia metrażu, ale 
jest kwestia finansowa, ile to wszystko będzie kosztowało. W tej chwili trudno jest wyliczyć 
jakąkolwiek kwotę.
Członek Komisji Budżetu i Finansów A. Pychewicz -  zapytał, czy użyczamy budynek, czy jako 
Gmina go utrzymujemy w sensie ogrzewania itd., czy przechodzi to na stronę Stowarzyszenia? 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństw a Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach A. Świderska -  odpowiedziała, że za sale, które użytkuje 
szkoła płacone jest od samego początku za ogrzewanie, za światło, za wodę. Na odbiór 
i zagospodarowanie śmieci mają podpisaną odrębną umowę.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Ołeksa -  jej zdaniem, chodzi
0 to, czy Stowarzyszenie chce w użyczenie cały budynek, czy pomieszczenia. Uznała, że powinno być 
napisane konkretnie, a Pan Zastępca Wójta mówi ,że takiego zapisu nie ma.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach A. Świderska - wyjaśniła, że jest napisane, że pomieszczeń, 
które wykorzystywali jako SSP przekazanych wcześniej i później, o które zwracali się z prośbą, iż 
dochodziły konkretne klasy.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  nadmienił, że Rada tylko wyraża swoją wolę czy użyczyć, czy 
nie. Jeśli chodzi o zwrot kosztów, to Stowarzyszenie płaci od zajmowanej powierzchni. 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji i jednocześnie Przewodniczący Komisji Budżetu
1 Finansów W. Czapliński- był zdania, żeby przekazać budynek na czas nieokreślony.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  prosił, żeby zwrócić uwagę ile Gmina dokłada do szkól.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Ołeksa -  uznała, że oświata 
jest bardzo droga w każdej gminie i musi być.
Członek Komisji Budżetu i Finansów Wiesław Świątkowski -  powiedział, że z jego informacji 
wynika, że w PSP w Skaszewie są najniższe koszty utrzymania 1 dziecka, jest tam najwięcej dzieci. 
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  według niego w PSP w Przewodowie dzieci jest sporo więcej. 
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Ołeksa -  zwracając się do 
Pani Skarbnik powiedziała, że razem z członkiem Komisji Budżetu i Finansów P. A. Pychwiczem 
chcieliby poznać koszty wynajmu hali gimnastycznej jakie ponosi Gmina gdy hala jest wynajmowana, 
a jakie są zwroty?
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że całość jest zarządzana i rozliczana przez Panią 
dyrektor PG. Pieniądze na utrzymanie hali sportowej do tej pory były w budżecie szkoły. Jednocześnie 
poinformował, że projekt uchwały nie został jeszcze przygotowany, iż Gmina chciałaby wiedzieć 
w którym kierunku iść, czy Państwo radni są za użyczeniem budynku.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji i jednocześnie Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Finansów W. Czapliński- przypomniał, że jest za tym, żeby budynek przekazać w użyczenie na czas 
nieokreślony.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W, Świątkowski -  poinformował, że jest przeciwny użyczeniu 
budynku. Zaproponował, żeby było jak było do tej pory użyczenie na 4 lata.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach A. Świderska -  stwierdziła, że skoro tak to jest 
zablokowana.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  uznała, ze skoro 
SSP jest w tym budynku to niech będzie. Tylko część radnych chce wiedzieć ile metrów będzie 
użyczane, jaka będzie odpłatność. Wcześniej radni nie byli o tym informowani.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach A. Świderska -  wyjaśniła, że użyczenie zawsze było 
nieodpłatne. Stowarzyszenie płaciło za ogrzewanie, energię, wodę.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  był zdania, że chodzi tu o zwrot kosztów utrzymania. Zostaje to 
wyliczone i Stowarzyszenie powinno płacić zaliczki, a na początku następnego roku powinno się 
rozliczyć jakie było faktyczne zużycie energii, wody itp. Wówczas Stowarzyszenie powinno dopłacić, 
albo powinna być nadwyżka na następny rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach A. Świderska -  powiedziała, że jeśli chodzi o ogrzewanie, 
zużycie energii, zużycie wody zawsze pod uwagę był brany rok poprzedni przy sporządzeniu 
kalkulacji. Później było rozliczenie, było różnie.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Mateusz Sierzan - zrozumiał, 
że jeżeli Stowarzyszenie nie weźmie w użyczenie pozostałych lokali, to Gmina będzie ponosić koszty 
utrzymania.
Skarbnik E. Karpowicz- wyjaśniła, że Gmina musi utrzymać budynek.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  poinformował ,że propozycja jest taka, żeby było jak 
w poprzedniej uchwale tj. lokale na parterze , co nie znaczy, że wszystkie na parterze. Które 
pomieszczenia były użyczone później szczegółowo określała umowa.
Członek Komisji Budżetu i Finansów A. Pychewicz - zapytał, czy Gmina ma pomysł na 
zagospodarowanie reszty pomieszczeń, jeżeli dużo ich zostanie od września 2019 r.?
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił, że jest jeden problem, że jest dodatkowe mieszkanie 
i musi być cały czas ciepła woda. Nie można też obniżyć temperatury w okresie zimowych ferii, 
ponieważ w mieszkaniu musi być ciepło.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  zapytał, z kim ta osoba ma podpisaną 
umowę na wynajem lokalu?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że lokal zamieszkuje nauczycielka matematyki, a wynajmuje 
go Gmina.
Skarbnik E. Karpowicz -  dodała, że budynek jest na stanie PG, a faktury dotyczące mieszkania, czy 
SSP wystawia Gmina. Natomiast hala sportowa jest na stanie Gminy, ale faktury wystawia PG. 
Zastępca Wójta C. Parzychowski - uznał, że jest problem, żeby projekt uchwały był na konkretną 
powierzchnię, a to ogranicza negocjacje Panu Wójtowi, ponieważ jeżeli Stowarzyszenie będzie chciało 
zwiększyć użyczenie lokali to trzeba będzie zmienić lub podjąć nową uchwałę.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  zwróciła się 
z prośbą, że jeżeli użyczenie lokali będzie na czas określony to, żeby w umowie zawrzeć możliwość 
wypowiedzenia.
Zastępca Wójta C. Parzychowski - wyjaśnił, że takie zapisy ujmuje się w umowie. Są to kompetencje 
Wójta i Gminy.



Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i jednocześnie dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstaw owej w Gzach A. Świderska -  powiedziała, że prowadzenie SSP to nie
jest prywatny biznes, który dziś jest, a jutro go nie ma. Odnośnie użyczenia powiedziała, że SSP wplotła 
się w środowisko, pracuje, stara się, w szkole przybywa dzieci. Natomiast, że społeczeństwo się 
wyludnia, to nie jest winą SSP, lub Stowarzyszenia.
Wójt C. Wojciechowski -  w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych przypomniał, że 
z dniem 30 czerwca 2019r. kończy się umowa z firmą „Błysk - Bis”. Poinformował, że w tej chwili 
stawki jakie są płacone są nierealne gdyż Gmina dokłada do śmieci ok. 50.000 zł -  60.000 zł. Aby 
zbilansować stawki, które obowiązują w tej chwili , od trzeciego kwartału należy przyjąć w miarę 
urealnione opłaty za śmieci.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  uznała, że stawki 
na trzeci kwartał będą po przeprowadzeniu przetargu.
Zastępca Wójta C. Parzychowski - powiedział, że jeżeli byłaby wola Państwa radnych, to na sesję 
zostałby przygotowany projekt uchwały dotyczącyzwiększenia stawki. Stawki na pewno będą wyższe 
od tych, które są w tej chwili. Dla przykładu podał, że ostatnio na terenie Gminy Wyszków wzrosły 
o 30%. W naszej gminie już w miesiącu grudniu firma „Błysk Bis” chciała zwiększenia. Zostały nawet 
na wypadek zabezpieczone środki finansowe. W tej chwili być może Prezesowi nie opłaca się zerwać 
umowy i trzeba mieć nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji żeby Gmina musiała szukać zastępczego 
wykonawcę do odbioru śmieci. Być może zacznie lepiej działać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Ciechanowie, iż podjęło decyzję o budowie następnej niecki na 25 lat. Poza tym zmienił się plan 
zagospodarowania odpadów komunalnych, gdzie w wyniku podziału na 3 strefy jest po 10 
Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  stwierdziła, że 
członkowie wspólnego posiedzenia Komisji nie mogą przyjąć stawek, bo nie wiadomo na jaką kwotę 
będzie przetarg.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że chodzi o to, żeby ewentualnie ponieść jak 
najmniejsze straty. Jeżeli stawka zostanie podwyższona o jakąś kwotę , to będzie obowiązywała 
od 1.07.2019 r.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  zapytała, czy teraz 
nie ma przetargu na śmieci?
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że przetarg musi się odbyć w czerwcu 2019 r.
Skarbnik E. Karpowicz -  dodała, że żeby weszła w życie uchwała o opłacie to musi być opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, gdzie żeby weszła w życie trzeba odczekać 
14 dni. A opłata inkasowana jest za cały kwartał.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dodał, że ponadto każdego mieszkańca o tym fakcie należy 
poinformować.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  stwierdziła, że 
wcześniej koszty rozliczono na mieszkańca po odbycie się przetargu. Nie rozumie jak można obliczyć 
stawkę za śmieci od mieszkańca skoro nie wiadomo, jaką kwotę będzie chciała firma odbierająca 
śmieci? Jej zdaniem trzeba czekać do przetargu i zobaczyć jakie będą oferty.
Skarbnik E. Karpowicz -  była zdania, że nie podejmując teraz uchwały, nie będzie można zastosować 
stawki od III kwartału. A chcąc ogłosić przetarg muszą być zabezpieczone środki w budżecie.



Zastępca Wójta C. Parzychowski - jeżeli okaże się, że w planie budżetu Gminy nie będzie 
odpowiednich środków nie będzie można podpisać umowy.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  uważała, że jeżeli 
jest ogłaszany przetarg to pieniądze są na to w budżecie. Jest tyle lat radną i nie było nigdy tak, żeby 
stawkę za śmieci podnosić przed przetargiem.
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -
nadmienił, że do niego przemawia argument, że nie może być zbyt duży skok. Następnie zapytał, czy 
byłaby to propozycja, żeby uwzględnić to, co Gmina w tej chwili dokłada ?
Skarbnik E. Karpowicz -  poinformowała, że jest problem ze ściągalnością. W porównaniu z rokiem 
ubiegłym zaległości wzrosły do 20.000 z ł , co jest bardzo dużo w stosunku do około 400.000 zł. 
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  zapytał, czy Urząd Gminy nie może wysłać 
komornika?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że są wysyłane upomnienia i wystawiane tytuły 
wykonawcze. Dopłaty bezpośrednie są nieściągalne, „500plus” oraz innych świadczeń nie można 
naruszyć. W związku z tym nie m ajak egzekwować opłat.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - uznała, że ci co 
płacą sumiennie będą płacić za tych co nie płacą. Jej zdaniem, jeżeli do śmieci dokłada Gmina 
to z powodu tych mieszkańców co nie płacą za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że nie tylko z tego powodu. Stawki nie są zbilansowane, 
jeżeli chodzi już o rok 2019. Wyjaśniła, że licząc osoby przy stawce 11 zł plus osoby zbierające odpady 
w sposób nieselektywny, bo tak było skalkulowane to wychodzi, że kwota 32.260 zł powinna wpłynąć 
na konto U rzędu, a firma bierze 32.464 zł. Tak zaplanowane jest do końca roku. Natomiast firma Błysk 
upominała się o 10% podwyżki od początku roku 2018 plus do dnia 30.06.2019 r. Środki takie zostały 
również zaplanowane w takiej wysokości od 1.07.2019 do 31.12.2019 r. W związku z tym w budżecie 
nie ma zabezpieczonych środków w wyższej kwocie i nie ma możliwości podpisania umowy 
z wykonawcą. Jednocześnie dodała, że kwota dotyczy tylko umowy z wykonawcą. Kwota ta powinna 
wystarczyć na koszty egzekucji komorniczej i koszty pracownika zajmującego się naliczaniem opłat. 
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  
zapytał, czy chodzi o minimalną kwotę tj. zbilansowanie strat?
Skarbnik E. Karpowicz -  wyjaśniła, że oferta firmy „Błysk” wynosił 583.352 zł za 18 miesięcy. 
Natomiast druga oferta opiewała na 1.360.000 zł.
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -
zapytał, jaka powinna być stawka, żeby zachować margines bezpieczeństwa?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że 15 zł na zabezpieczenie umowy, która będzie 
obowiązywała, żeby w miarę zbilansować koszty.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - poinformowała, że 
na pewno tyle będzie.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że myśli, że też i dodała, że będzie to zabezpieczenie nie na 
18 miesięcy tylko na 1 rok czasu.
Członek Komisji Budżetu i Finansów A. Pychewicz -  przypomniał, że Pan Prezes mówił nawet 
o połowie roku, że mogą nie chcieć przystąpić do przetargu na dłuższy okres , ponieważ sami nie są 
w stanie się bilansować.
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Członek Komisji Oświaty , Zdrow ia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa - uznała, że czym 
więcej segregujemy, tym więcej płacimy.
Przew odniczący wspólnego posiedzenia Komisji i jednocześnie Przewodniczący Komisji Budżetu

podwyżka będzie nieunikniona, gdyż były wydarzenia na skalę kraju. Natomiast nie wie co przyniosą 
przetargi. Jest to rola radnych ,żeby jakoś ten problem rozwiązać. Przypomniał, kiedy stawka 
od 1 mieszkańca za śmieci wynosiła ok. 5 z ł , później się podwoiło, a teraz będzie kilka razy więcej. 
Według niego mieszkańcy gminy wiedzą o podwyżce. Natomiast gminy powinny protestować 
polityce państwa, iż jest to oszukiwanie swojego obywatela. Kiedy tyle firm zarabiało, nikt się tym nie 
interesował. A teraz kiedy się wszystko zawaliło obciąża się mieszkańców. Jego zdaniem, ktoś 
powinien za to odpowiedzieć.
Członek -Komisji Budżetu i Finansów-A. Pychewicz -  przypomniał, że ideą ustawy na poziomie 
krajowym było , żeby było mniej śmieci wyrzucanych po lasach, rowach. Dla przykładu podał 
miejscowości Szyszki i Ostaszewo, przez które przejeżdżają samochody na Mazury i w rowach są stale 
śmieci.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  poddał pod głosowanie podwyżkę 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 zł od 1 mieszkańca.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała podwyżkę opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 zł od 1 mieszkańca.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  również 
poddała pod głosowanie podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 zł 
od 1 mieszkańca.
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 3 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała podwyżkę opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 zł od 1 mieszkańca.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  zaprosiła 
Państwa radnych na konferencję w ramach projektu „Postaw na Słońce, czyli jak zarabiać na Słońcu”, 
która odbędzie się 23.05.2019 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gzach. Organizatorem projektu 
jest WOŚ Bank.
Wójt C. Wojciechowski - poinformował, że Pan Adam Bielan Wicemarszałek Senatu zaprasza na 
spotkanie , które odbędzie się w dniu 16.05.2019 r. o godz. 10.30 w Świetlicy Wiejskiej w Gzach.

i Finansów W. Czapliński -  pytał, jaka to segregacja jak wszystko idzie do jednej śmieciarki? 
Członek Komisji Budżetu i Finansów i jednocześnie Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -
wyraził, że wcześniejsze wszystkie wydarzenia w jakiś sposób przygotowały społeczeństwo, że

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący wspólnego posiedzenia 
Komisji W. Czapliński o godz. 18.45 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
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