
Protokół Nr 7/2019

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

odbytego w dniu 17 czerwca 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji -  Joanny Świderskiej.

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Komisji będzie prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
-  Joanna Świderska.

i Bezpieczeństwa Publicznego 6 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:

Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji przedstawiła proponowany porządek 
posiedzenia:
1. Raport o stanie gminy :

a) projekt uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.
2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018.

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018.

b) projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 
rok.

3. Projekty uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
5. Sprawy bieżące gminy.
Wójt Cezary Wojciechowski -  zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku posiedzenia 
projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Gzach. Zaproponował, aby był to punkt 5.
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. Raport o stanie gminy :

a) projekt uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.
2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018.

i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne posiedzenie

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Joanna Świderska - o godz. 15.40 otworzyła 
wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczyła, 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

1. Cezary Wojciechowski
2. Cezary Parzychowski
3. Ewa Karpowicz
4. Krystyna Machnowska - Stój

-W ójt Gminy
- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- dyrektor PSP w Przewodowie
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a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018.

b) projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 
rok.

3. Projekty uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
5. Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża 

Jana Pawła II w Gzach.
6. Sprawy bieżące gminy.
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że raport o stanie Gminy Gzy znajduje się na stronie BIP-u 
Urzędu Gminy Gzy, a także wszyscy radni otrzymali go drogą e-mailową razem z innymi materiałami 
na wspólne posiedzenie . Zaznaczył, że opracowanie raportu obowiązuje od tego roku . Znajdują się 
w nim m.in. programy i strategie, finanse Gminy Gzy oraz informacje dotyczące mieszkańców 
i działalności Gminy Gzy za rok 2018. Jest to porównanie końca roku 2017 do końca roku 2018. 
Członek Komisji Budżetu i Finansów Wiesław Świątkowski -  zapytał komu ma służyć raport i do 
czego będzie potrzebny?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że trudno powiedzieć komu będzie potrzebny. Dodał, 
że jest wymóg ustawowy .
Raport o stanie Gminy Gzy -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1
a/
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania.
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 udzielania Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Gzy wotum zaufania. 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 -  który stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2.
Skarbnik Ewa Karpowicz -  przypomniała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 
2018 było przekazane do Biura Rady w dwóch terminach. Bilans wykonania budżetu jednostkowego 
i samorządu terytorialnego Gminy wraz ze sprawozdaniem opisowym w dniu 28.03.2019 r.
Natomiast sprawozdanie finansowe Gminy obejmujący łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat 
oraz łączne zestawienie zmian w funduszu oraz łączną informację dodatkową, gdzie znalazły się dane 
wynikające z poszczególnych sprawozdań finansowych Urzędu Gminy, szkół i Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej zostały przekazane w dniu 28.04.2019r.



W sprawozdaniu finansowym dotyczącym sprawozdania budżetowego Gminy przedstawiono aktywa, 
w tym środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazano kwotę 
857.972,99 z ł . W należnościach od budżetu zostały wykazane udziały gminy w podatku dochodowym 
od osób fizycznych dotyczące roku 2018, które zostały dopiero przekazane w styczniu 2019 r. oraz 
należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe, które również 
wpłynęły dopiero w 2019 r. -  jest to kwota 46.309,36 zł. Inne należności i rozliczenia na dzień 
31.12.2108r nie wystąpiły. Po stronie pasywów wykazano zobowiązania finansowe dotyczące 
zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych 
obligacji samorządowych. Zadłużenie na koniec 31.12.2018r. wynosiło 4.580.905,00 zł i uległo 
zwiększeniu w porównaniu ze stanem zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. o 80 %. Wykazany został 
również po stronie pasywów wynik finansowy dotyczący roku 2018. Budżet zamknął się deficytem w 
kwocie 2.020.338,33 z ł . Skumulowany wynik budżetu, czyli wynikną dzień 31.12.2017 r. to również 
deficyt w kwocie 1.412.816,29 zł. W innych pasywach wykazano subwencję oświatową, która wpłynęła 
w grudniu 2018 r. i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2019 r. 
Była to kwota 243.102.00 zł. Łączny bilans jednostek budżetowych po stronnie aktywów wykazano 
aktywa trwałe. Majątek Gminy w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 10 % i na dzień 
31.12.2018r wynosił ,16.050.126,10 zł.
Aktywa obrotowe -  odnotowano wzrost stanu materiału 52 % w stosunku do roku 2017. Należności 
długoterminowe wzrosły o 30 % w stosunku do roku 2017. Należności krótkoterminowe, na które 
składają się:
- zaległości w zapłacie podatku,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- należności z tytułu najmu składników majątkowych 
odnotowano spadek o 15 % w stosunku do roku 2017.

Krótkoterminowe aktywa finansowe - w tej pozycji wykazano stan środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych jednostek budżetowych. Są to najczęściej środki zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, środki na koncie depozytowym, odnotowano spadek o 47 % w stosunku do roku 2017. 
Po stronie pasywów wykazano obejmujący fundusz jednostki wyższy o 11 % w porównaniu do roku 
2017. Wynik finansowy, który stanowi zysk netto w 2018 jest niższy o 8 % względem roku 2017. 
Wykazano również zobowiązania krótkoterminowe, które obejmują:
- zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zobowiązania wobec budżetu państwa,
- pozostałe zobowiązania nie wykazane w innych pozycjach bilansu, w tym : nadpłaty dochodów 
budżetowych, zobowiązania z tytułu sum obcych dotyczących zabezpieczenia i wykonania umów, 
zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług.
Wszystkie te zobowiązania były wyższe o 4 % w stosunku do poprzedniego roku 2017. W funduszach 
specjalnych wykazano również wartość zakładowego funduszu świadczeń socjalnych . Odnotowano 
spadek o 18 % w stosunku do roku 2017. Rozliczenia między okresowe dotyczące przychodów 
przyszłych okresów , odnotowano wzrost o 30 % . Pozostałe 3 sprawozdania są uzupełnieniem, 
rozszerzeniem tego sprawozdania, jeśli chodzi o bilans jednostkowy.
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Sprawozdanie opisowe z budżetu przedstawia dane dotyczące budżetu, który został przyjęty 
w budżecie na rok 2018 przyjętego uchwałą w dniu 29.12.2018r.
Zaplanowane wówczas dochody w łącznej kwocie wynosiły 14.464.150,69 zł, wydatki 
16.392.319,69 zł. W toku realizacji budżetu zmieniany był 8 razy uchwałami Rady Gminy i 15-krotnie 
zarządzeniami Wójta Gminy Gzy. Pierwotnie ustalone dochody w trakcie roku zwiększono o kwotę 
2.188.336,52 zł tj. o 15 % w stosunku do planu początkowego. Plan dochodów po zmianach wynosił 
16.352.487,21 zł. Pierwotnie ustalone wydatki w trakcie roku zwiększono o kwotę 4.255.304,98 zł tj. 
o 17 % w stosunku do planu pierwotnego. Wydatki po zmianach wynosiły 19.231.678,56 zł. Planowany 
pierwotny deficyt budżetu z kwoty 1.928.169,00 zł. W trakcie roku wzrósł do 2.020.338,33 zł - 
zwiększenie o 5 %. Planowane przychody, czyli planowane środki z tytułu zaczerpniętej pożyczki oraz 
emisji obligacji z kwoty 2.367.169,00 zł wzrosły do kwoty 3.085.88,71 zł - zwiększenie o 30 %. 
Rozchody, czyli spłata kredytu nie uległy zmianie i wynosiły 439.000 zł. Dochody wykonano w kwocie 
16.532.747,37 zł tj. 99,28 % planu. Dochody bieżące, które wynosiły 16.398.807,23 zł wykonano jest 
99,87 % planu, dochody majątkowe wykonanie 133.940,14 zł tj. 57.74 % planu samego pierwotnie. 
Struktura budżetu Gminy według wykonania malejąco przedstawia się następująco:
- największy udział w strukturze miały dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe, zlecone innymi 
ustawami to kwota 5.706.964,49 zł oraz dotacje do państwa na zadania własne 545.562,52 zł. Łącznie 
stanowiły 38 % wszystkich dochodów.
- subwencje 5.506.339,00 zł tj. 33 % dochodów ogółem.
Pozostałe dochody to dochody własne tj. kwota 4.773.881,36 zł niecałe 29 %  dochodów ogółem. 
W tym dochody podatkowe 3.437.776,36 zł - 21 % dochodów ogółem. Podatki rolne, leśne, 
od nieruchomości, od środków transportowych - 1.568.229.00 zł tj. około 9,5 % ogół dochodów gmin. 
Skutki obniżania górnych stawek podatków za rok 2018 wynosiły 328.204,50 zł, w tym z tytułu stawek 
podatku od nieruchomości od osób prawnych -  38.501,00 zł, podatek rolny od osób prawnych -
868.00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 6.409,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych
41.954.00 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych 20.471,00 zł. Skutki udzielenia 
zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych podatku 
od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową wynosiły 57.341.42,00 z ł , w tym 
podatek od nieruchomości od osób prawnych 19.666,00 zł, podatek od nieruchomości od osób 
fizycznych 37.675,00 zł. Umorzenia podatków za rok 2018 wyniosły 6.764,00 zł. Łącznie skutki 
obniżenia stawek podatków, zwolnienia i umorzenia wyniosły 392.309,00 zł co stanowiło 2,04 % 
zrealizowanych dochodów Gminy. Zaległości z tytułu realizowanych potrzeb na koniec 2018 roku 
wyniosły 550.628,29 zł.
W porównaniu z zaległościami, które wystąpiły na koniec roku 2017 zanotowano wzrost 
o 46.282,25 zł, w tym zaległości z tytułu podatku wzrosły o kwotę 4.806,00 zł, z tytułu zaległości 
z funduszu alimentacyjnym o kwotę 19.003,0 zł, z tytułu wpłaty za odbiór odpadów komunalnych 
o kwotę 17.445,00 z ł .
Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 18.553.085,70 zł co stanowi 96,47 % planu, w tym 
wydatki bieżące wykonanie 15.341.548,02 zł tj. 95,78% planu. Wydatki majątkowe 3.211.537,68 zł tj. 
99,93 % planu. Na wydatki z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 367.603,43 zł tj. 91,30% planu 
ustalonych wydatków na fundusz sołecki. Wydatki bieżące -  kwota 183.754,75 zł wykonanie 84,11 % 
planu, wydatki majątkowe 183,848,68 zł tj. 99,82 % planu.
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Struktura wydatków według poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:
- wydatki majątkowe stanowiły 17,31 % wykonanych wydatków -  kwota 211.537,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia 4.879.283,00 zł tj. 26,3 % wykonanych wydatków;
- ogółem wydatki na pochodne od wynagrodzeń 963.258,00 zł tj. 5 % wydatków ogółem;
- dotacje do instytucji kultury 90.000 zł tj. 0,48% wydatków ogółem;
- dotacje do SSP w Gzach 667.892,80 zł tj. 3,6% wydatków ogółem;
- wydatki na obsługę długu 79.585,97 zł tj. 0,43% wydatków ogółem;
- świadczenia społeczne 5.025.159,89 zł tj. 27,09% wydatków ogółem;
- pozostałe wydatki bieżące 3.636.366,89 zł tj. 19,6% wydatków ogółem.
Biorąc pod uwagę rozdziały klasyfikacji budżetowej to najwięcej w biegłym roku zostało przeznaczone 
środków na :
- oświatę 5.840.634,62 zł tj. 31% wydatków ogółem;

^  - wypłata świadczenia 500 plus, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 4.929.781,87 zł tj.
26,57% wydatków wykonanych;

- na infrastrukturę drogową 2.508.200,38 zł tj. 0,92 % wydatków wykonanych;
- administracja 1.955.170,48 zł tj. 10,54%;
- kultura, w tym remont Świetlicy w Szyszkach 1.036.525,56 zł tj. 5,59%;
- rolnictwo 669.955,29 zł tj. 3,61%;
- pomoc społeczna 636.30,57 zł tj.0,43%;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym gospodarka komunalna, oświetlenie ulic 

619.838,82 zł tj. 3,34%;
- ochrona przeciwpożarowa 90.887,66 zł tj. 0,49%;
- obsługa długu 79.585,97 zł tj. 0,43%;
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 68.616,72 zł tj. 0,37%;
- stypendia dla uczniów 53.763,50 zł tj. 0,29%;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 43.016,15 zł tj. 0,04 %;
- gospodarka mieszkaniowa 13.384,10 zł tj. 0,07%;

4 r  - kultura fizyczna 6.323,61 zł tj. 0,03%.
Podatki poniesione na oświatę w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej otrzymanej dotacji 
na zakup podręczników i dotacji na projekt unijny trzeba podkreślić, że sfinansowano z dochodów 
Gminy wydatki w kwocie 1.643.024,24 zł co stanowi 31,58% wydatków w rozdziałach dotyczących 
szkół podstawowych, gimnazjum oraz organizacji kształcenia specjalnego.
W zakresie realizacji wychowania przedszkolnego Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa 
w łącznej kwocie 101.380,00 zł. Otrzymała również zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające 
do oddziałów przedszkolnych w kwocie 14.627,77 zł.
Z dochodów własnych sfinansowano wydatki na wychowanie przedszkolne w kwocie 376,148,98 zł, 
sfinansowano również wydatki związanych z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 145.317,96 zł. 
Łącznie z dochodów własnych Gminy w dziale oświata sfinansowano 2.164.491,18 zł co stanowiło 
37,6% łącznych nakładów na oświaty.
Wydatki majątkowe stanowiły 19,43% ogółu wykonanych wydatków. Najwięcej wydatkowano 
na infrastrukturę drogową 2.280.566,30 zł, co stanowiło to 71,1% wydatków majątkowych.
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Na modernizację świetlic wiejskich w Szyszkach oraz w Kozłówce wydatkowano 846.231,28 zł 
co stanowiło 26,35% wydatków majątkowych ogółem. Pozostałe wydatki majątkowe ogółem 
wyniosły 84.740,10 zł i stanowiły 2,64% wydatków ogółem.
Wolne środki, które zostały z roku 2018 do wykorzystania 625.750,38 zł. Gmina na dzień 31.12.2018r. 
nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do dnia 31 grudnia. Wszystkie 
zobowiązania, które zostały wykazane w sprawozdaniach są to zobowiązania nie wymagalne 
z terminem płatności przypadającym w roku 2019. Przedstawiona została także informację o stanie 
mienia Gminy dotycząca zmian w stanie środków trwałych oraz informacja o dochodach, które Gmina 
uzyskała w 2018 roku z tytułu sprawowania prawa o własności. Była to kwota 67.951,73 zł.
Członek Komisji Budżetu i Finansów Wiesław Świątkowski -  zapytał o stwierdzenie „zmiany 
w budżecie może wprowadzać Rada Gminy uchwałą i zarządzeniem Wójta Gminy” - w jakim zakresie 
Wójt może zarządzać budżetem?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że Wójt Gminy może wprowadzać dochody i wydatki 
związane z dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa, może wprowadzić dochody związane 
z subwencją, ale nie może wprowadzić w tym momencie wydatków. Może dokonywać przeniesienia 
w zakresie wydatków rzeczowych w ramach działu klasyfikacji budżetu . Jeżeli Rada upoważni Wójta 
to również może dokonywać wydatków w zakresie wynagrodzeń i przeniesienia pomiędzy 
wynagrodzeniami a wydatkami rzeczowymi. Taki zapis był uchwale na rok 2018.
Komisje pozytywnie oceniły wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2018.
Sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2018 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 2
a/
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018.
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Gzy za rok 2018 proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2018.
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 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gzy 
za rok 2018 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu.
b/
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok.
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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 
absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok proponowany na sesję Rady 
Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
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 absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok proponowany na 
sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3 i 4.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że liczyła, żeby w tej uchwale znajdowały się informacje 
dotyczące rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów. Dzisiaj zostały otwarte oferty i jest 1 oferta. 
Dodała, że przetarg zostanie unieważniony ze względu na cenę, ponieważ kwota za 18 miesięcy wynosi 
1.296.000,00 zł, miesięcznie wychodzi to 66.666,67 zł. Wspomniała, że do tej pory płaciliśmy 
miesięcznie 32.464,00 zł i jest to ponad 100% niż dotychczas.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że w tej chwili rozpisywany jest nowy przetarg na pół roku. 
Skarbnik E. Karpowicz -  stwierdziła, że w budżecie nie ma takich środków finansowych. Aby kwota 
się pokryła, stawka musiałaby być co najmniej 25 zł od osoby.
W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono zmianę planu dochodów i wydatków 
o kwotę 48.962,56 zł.
Plan ten po zmianach przedstawiał się następująco:
- zarządzeniami Wójta zwiększono dochody i wydatki o kwotę 30.288,00 zł ze względu na 

wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego -  są to wypłaty 
dla członków komisji obwodowych 13.950,00 zł;

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 14.300,00 zł;
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania 1.978,00 zł tj. również 

dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pozostała kwota zwiększeń dochodów w wysokości 18.734,76 zł wynika z przedstawionego projektu 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
Zaznaczyła, że będzie zmiana załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć.
Było to zadanie wieloletnie i jest umieszczone w uchwale. Natomiast kwota nie jest wystarczająca 
na pokrycie zobowiązań, które wynikały z oferty złożonej przez „Błysk Bis”.
Nie zmienia się nadwyżka budżetowa ani przychody i rozchody, które pozostają wpisane w stosunku 
do poprzedniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Nadmieniła, że jeśli chodzi o zwiększenie dochodów budżetowych to:
- proponowano wprowadzenie do budżetu do pracy celowej z budżetu państwa dotyczącej 

sfinansowania kosztów zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dla szkół 
działających na terenie Gminy Gzy - kwota 16.592,00 zł;

- wprowadzono również dotację celową z budżetu państwa na transport do archiwum państwowego 
dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego -  20,00 zł;

- wprowadzono w kwocie 2.000 zł wpływy z różnych opłat -  pobierana za przyjęcie oświadczenia 
wstąpienia w związek małżeński poza lokalem urzędu;



- zwiększono dochody w kwocie 122,76 zł tj. zwrot niezależnie pobranego stypendium za grudzień 
za 2018 rok.

Z tych pieniędzy zostały zwiększone następujące wydatki:
- w rozdziale Urzędu Gminy Gzy zwiększono wydatki o 2.000 zł na zakup materiałów;
- w rozdziale dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego zwiększono wydatki o 20.00 zł;
- w  rozdziale dotyczącym zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych zwiększono kwotę o 5.085,91 zł;
- w  rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono kwotę o 122.76 zł 

(te stypendium trzeba zwrócić do Wojewody Mazowieckiego, ponieważ to środki z dotacji);
- zwiększone wydatki w Szkole Podstawowej w Przewodowie w kwocie 5.892,02 zł oraz w Szkole 

Podstawowej w Skaszewie Włościańskim w kwocie 5.640,67 zł ( wydatki na zakup podręczników);
Gmina składała wniosek na dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych łącznie 
na kwotę 24.382,55 zł. Na razie zaliczkowo otrzymała kwotę 16.592,00 zł i została ona rozdzielona 
pomiędzy 3 szkoły podstawowe proporcjonalnie do wniosków, które złożyła każda szkoła. 
W załączniku nr 5 jest umieszczona kwota dotacji dla szkoły Społecznej w kwocie 5.008,32 zł, 
ponieważ 1% obsługi tego zadania znajduje się w budżecie Urzędzie Gminy. Nie jest umieszczona 
w załączniku nr 5, ponieważ zalicza się do dotacji celowych, a jest przekazana Stowarzyszeniu Rozwoju 
Wsi Gzy. Jest w załączniku dotyczącym dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych.
Dokonano również przeniesień w planie finansowym Urzędu Gminy na kwotę 8.604,00 zł - dotyczy 
wydatków bieżących.
W dniu jutrzejszym będzie wiadomo, czy otrzymamy dofinansowanie w ramach MIAS, czyli 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Złożono 5 wniosków i jeżeli, któryś z nich 
przejdzie to znajdą, aby znalazły się w projekcie uchwały.
Członek Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Pychewicz -  zapytał co to są za wnioski i na jakich 
zasadach ?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że wystąpiliśmy z wnioskami w 5 sołectwach, które się 
kwalifikowały do uzyskania pomocy w kwocie do 10.000 zł. Dodał że musi być nie więcej niż 50% 
własnego udziału .
Skarbnik E. Karpowicz -  wymieniła 5 sołectw w ramach dofinansowania MIAS:

• Gzy -  wyposażenie strażnicy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej, zakup krzeseł 
i stolików. Z funduszu sołeckiego jest zapewnione 4.955,29 zł. Taką samą kwotę możemy 
otrzymać z MIAS, jeżeli Wójt dostanie wniosek zaakceptowany pozytywnie;

• Szyszki Włościańskie - wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
strażnicy 16.756,05 zł z funduszu sołeckiego i 10.000 zł dofinansowania z MIAS ( kwota 
graniczna 10.000 zł i nie może być więcej);

• Gzy-Wisnowa -  urządzenie placu wiejskiego 8.600 zł z funduszu sołeckiego, dofinansowanie 
z MIAS także 8.600 zł;

• Skaszewo Włościańskie - zakup materiałów budowlanych i remont świetlicy wiejskiej
5.000 zł i dofinansowanie z MIAS także 5.000 zł;

• Kozłówka -  utworzenie placu zabaw dla dzieci 10.000 zł z funduszu sołeckiego 
i dofinansowanie również 10.000 zł;
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Poinfonnowała, że otrzymała informację o wystąpieniu błędu w uchwale budżetowej. Chodzi 
o sołectwo Ołdaki w nazwie zadania finansowanego z funduszu sołeckiego. W budżecie zapisane jest 
utwardzanie emulsją asfaltową a we wniosku jest utwardzenie frezem asfaltowym.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że do Urzędu Gminy przybył sołtys i poinformował, że było 
zebranie Rady Sołeckiej, chcą utwardzenie destruktem za kwotę 22.433,38 zł.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa -  zapytała, 
czy było to zebranie zwołane przez sołtysa?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że to była notatka z zebrania Rady Sołeckiej wsi Ołdaki. 
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że sołectwo Ołdaki wykonuje z funduszu sołeckiego przywiezienie, 
wyrównanie i zagęszczenie, 2.500,00 zł za samochód. Sołtys miał napisać oświadczenie, że chodzi 
o destrukt. Dodał, że sołectwo Ołdaki nie ma dobrej podbudowy dróg i wykonanie potrójnego 
utwardzenie nie sprawdzi się na bujającym się podłożu, dlatego mieszkańcy chcą destrukt. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 8 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  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 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Wójt C. Wojciechowski-pow iedział, że z dniem 31.08.2019r. następuje wygaszenie, czyli likwidacja 
państwowych gimnazjów. U nas Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach. 
W związku z tym przygotowany został projekt uchwały teraz, gdyż może nie być potrzeby 
organizowania sesji w miesiącu lipcu lub sierpniu.
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  oznajmił, że radni otrzymali późno projekt tej uchwały, 
ponieważ w ostatniej chwili zdecydowano ojej przedłożeniu. Projekt uchwały został przygotowany na 
czas i zaopiniowany przez Panią Mecenas elektronicznie. Dlatego na projekcie uchwały nie ma 
pieczątki i opinii za zgodność z przepisami prawa.



- 10 -

Jednocześnie poinformował, że mimo tego uchwała nie budzi żadnych kontrowersji, ponieważ 
Publiczne Gimnazjum w Gzach musi być wygaszone.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  zapytała, czy jeżeli 
gimnazjum już nie będzie, to wyposażenie wygaszonej szkoły przejmuje Gmina ?
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że tak jak jest w projekcie uchwały mienie ruchome 
wygaszanej szkoły zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym przejmą Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Skaszewie Włościańskim, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
w Przewodowie Poduchownym oraz Urząd Gminy Gzy. Jeśli chodzi o budynek będzie nadal 
zarządzany przez Urząd Gminy Gzy. Zajmuje się już nim Pan konserwator.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  zapytała, 
czy krzesła będą przewiezione do tych szkół?
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że w tej chwili trudno jest powiedzieć. 
W zależności jakie potrzeby będą miały szkoły .
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że jeżeli szkoły nie potrzebują krzeseł, to bez sensu żeby je przewozić. 
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  powiedziała, 
że jeżeli gimnazjum posiada lepsze krzesła od szkół w Skaszewie i Przewodowie to można było 
je wymienić.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że tak. Dodał, że jeżeli nie ma potrzeby przewożenia takiego 
wyposażenia, to jak zostaną sale ze stolikami i krzesłami to mogłyby się przydać na jakieś szkolenia 
i spotkania. Zależy mu, żeby każda szkoła oraz Urząd Gminy otrzymali jakieś wyposażenie tak jak jest 
w uchwale.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Gzach.
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 likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach 
proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Gzach.
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 
likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach 
proponowany na sesję Rady Gminy.
Ad. pkt 6.
Wójt C. Wojciechowski - w sprawach bieżących gminy poinformował:
- został unieważniony przetarg na śmieci ze względu na bardzo wysoką stawkę, następny przetarg 

będzie rozpisany na pół roku. Chce, aby przetarg został rozstrzygnięty jeszcze przed sesją dnia 
28.06.2019r.;

- w Sejmie jest już uchwała, która uruchomi Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, gdzie jest sygnał, że śmieci są tańsze;

-ju tro  jest podpisanie umowy na dofinansowanie ścieżki edukacyjnej w Ministerstwie Środowiska.



Podpisanie odbędzie się o godz. 14.00 w Ministerstwie Środowiska. Dofinansowanie wynosi 80.000 
zł. Ścieżka edukacyjna wykonana będzie przy PSP w Skaszewie. Dodał, że będą wywieszone tablice 
z zagadnieniami o przyrodzie. Wartość inwestycji wynosi 91.000 zł w tym dofinansowanie w kwocie
5.000 zł z Lasów Państwowych, które chcą w ten sposób promować na tych tablicach Lasy 
Państwowe;

- rozpisywane są przetargi na emulsję asfaltową. Z zadania wycofało się z tego sołectwo Pękowo 
i sołectwo Ołdaki i można rozstrzygnąć przetarg przez zapytanie ofertowe;

- będzie przetarg na żwirowanie i tłuczeń;
- sołectwa Pękowo i Ołdaki zadecydowały, żeby wysypać drogi destruktem. Jest około 2.500 zł za 

samochód;
- zostały już objechane w większości drogi na terenie gminy. Na podstawie tego objazdu 

trzeba będzie podjąć decyzję, które drogi przeznaczyć do asfaltowania, a które do napraw 
bieżących i w jakiej formie , aby doprowadzić je do stanu przejezdności.

Chodzi tu o warunki pogodowe wczesną wiosną i późną jesienią. W związku z tym trzeba będzie 
wytypować i rozmawiać z mieszkańcami, ponieważ drogi muszą spełniać odpowiednie parametry min. 
10 m. Techniczne parametry wynoszą 12m, pobocza 0,75 m plus rowy. Jednak potrzebna jest zgoda 
mieszkańców na poszerzenie drogi.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  zapytał, co ze sprawą przekazania drogi 
Gromin - Lipniki dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku?
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że w kwestii tej została podjęta uchwała na sesji. 
Rada Powiatu także podjęła uchwałę o przejęciu drogi.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  oznajmił, że jest zadowolony, 
że Gmina nie przejęła odcinka Borza - Strumiany - Osiek.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dodał, że Pan Starosta najpierw zrobił drogę na ul. Mickiewicza 
w Pułtusku , a później ją  przekazał. Dlatego Pan Starosta też niech wyremontuje drogę, którą chce 
przekazać Gminie Gzy, a Gmina potem ją  przejmie.
Wójt C. Wojciechowski - powiedział, że Pan Starosta nawet niech jej nie remontuje drogi, która chce 
przekazać Gminie Gzy, tylko niech przekaże ją  w takim pasie, żeby można było ją  zrealizować. 
Członek Komisji Budżetu i Finansów Anna Chojnacka -  dodała, że Pan Starosta ma swoje 
priorytety i nie ma o czym rozmawiać. Kończy się tylko na obietnicach.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że były priorytety radnych Rady Gminy Gzy , 
taka był obietnica Pana Starosty. Państwo radni podjęli decyzję, że w pierwszej kolejności będzie 
realizowana droga powiatowa Kozłówka -  Krzemień potem Szyszki, a i tak zostało to inaczej zrobione. 
Dodał, że na drogę Kozłówka -  Krzemień nie potrzeba żadnego projektu, można ją  zrobić na 
zgłoszenie, iż jest odpowiedniej szerokości.
Wójt C. Wojciechowski - stwierdził, że Pan Starosta nie chce przejąć drogi gminnej Przewodowo- 
Majorat -  Lipniki, ponieważ wie, że nie otrzyma dofinansowania. Nadmienił, że pytał się Pana 
Starosty, czy jedną uchwałą Gmina ma przekazać drogi gminne dla Powiatu, ale Pan Starosta 
odpowiedział że nie. Jeżeli będzie chciał przejąć powyższą drogę, to się w każdej chwili zwróci się do 
Gminy. Według niego wychodzi na to, że Pan Starosta co innego mówi, a co innego robi. Gmina 
jedynie chce, żeby droga przekazywana przez Pana Starostę spełniała odpowiednie parametry, tak jak 
przekazuje Gmina Gzy. Dodał, że nasze drogi były dostosowywane do przekazania już w 2018 roku.
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Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dodał, że w Powiecie są pogłoski, że w 2018 roku, czyli 
w poprzedniej kadencji były robione drogi w Gminie Gzy. Oznacza to, że teraz Powiat powinien robić 
drogi gdzie indziej.
Członek Komisji Budżetu i Finansów W. Świątkowski -  uznał, że wszystko zależy od podejścia gmin 
jaką prowadzą politykę i którą pierwszą drogę będą robić.
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że z jakiegoś układu zawsze to wynika. Dodał, 
że jeśli jest tak zadłużona Gmina, że nie można wziąć żadnych pieniędzy, by zrobić projekt i nic nie 
jest przygotowane, to trudno jest o tym mówić. Na razie tylko spływają do same roszczenie. Trzeba 
sprawdzić jakie są dochody własne innych gmin i co my po prostu mamy. Oznajmił, że społeczeństwo 
cały czas się starzeje i nie ma nic oprócz zakładów pracy. Możliwości żeby zaciągnąć kredyt 
są ograniczone, a jeszcze mniejsze żeby ten kredyt spłacić. Cały czas są jakieś problemy. Będziemy 
sprawdzać, czy wodociąg, który został wykonany czy został zinwentaryzowany czy nie. Dodał, 
że można było z tego tytułu oszczędzać. Są to pozorne oszczędności, bo później zaczynają się kłopoty. 
Mówił, że została zrealizowana droga gminna przez wieś Nowe Przewodowo, przy której mieli grunty 
rolnicy z sołectwa Przewodowo -  Majorat, a teraz , jeżeli dojdzie do sprawy sądowej, Gmina będzie 
płaciła odszkodowanie.
Wójt C. Wojciechowski - dodał, że skoro droga jest zrobiona, to widocznie Pan Samsel pozwolił na 
to. Teraz wystąpił z pismem, w którym domaga się rekompensaty w cenie 40 zł za m2. Wychodzi
4.000 zł za lha. Gmina nie może się na to zgodzić.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  powiedziała, 
że Gmina jest od dawien dawna zadłużona. Spłacała wodociągi, halę sportową, szkoły i nie można 
powiedzieć, że obecna Rada przejęła Gminę zadłużoną, bo na pewno Pan Wójt wiedział w jakim jest 
stanie. Wszystko było wiadome z sesji.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Paweł 
Zaremba -  oznajmił, że jest zdania, by nie mówić o tym co było, tylko skupić się na tym co można 
zrobić pomyśleć o przyszłym roku, żeby dorzucić jakiś grosz do budżetu.
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Piotr Kownacki -  uznał, że jest 
duży problem ze szkołami, jeżeli chodzi o wydatki.
Skarbnik E. Karpowicz -  przedstawiła wydatki dotyczące funkcjonowania szkół w przeliczeniu na 
1 ucznia w każdej szkole:
Wydatki bieżące w funkcjonowaniu szkół to obliczone wynagrodzenia, świadczenia socjalne, szkolenia 
pracowników, media i ewentualne remonty:
- w PSP w Skaszewie przy 128 uczniach (średnia za rok 2018) kwota wynosi 664,24 zł na 1 ucznia 
rocznie ;
- w PSP w Przewodowie przy 150 uczniach kwota wynosi 471,99 zł na 1 ucznia;
- w PG w Gzach przy 40 uczniach wynosi 4.381,77 zł na 1 ucznia rocznie.
Są to koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół.
Dodała, że są jeszcze dochody z tytułu odsprzedaży tych mediów dla Społecznej Szkoły Podstawowej. 
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 1 ucznia wynoszą:
- w PSP Skaszewo 11.226,19 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj. szkolenia 
pracowników, badania lekarskie pracowników, odpis na zakładowy fundusz socjalny na 1 ucznia 
wynoszą 143,79 zł.
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Łącznie wydatki na 1 ucznia w PSP w Skaszewie wynoszą 12.114.86 zł rocznie.
- w  PSP Przewodowie wynagrodzenia na 1 ucznia 10.954,83 zł, pozostałe wydatki 174,51 zł.
Łącznie wydatki na 1 ucznia w PSP w Przewodowie wynoszą 11.691,03 zł rocznie.
- w  PG w Gzach wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PG w roku 2018 w przeliczeniu na 
1 ucznia wynosiły 24.070.09 zł, pozostałe wydatki wynikające z funkcjonowania szkoły - 307,05 zł, 
czyli 1 uczeń 28.773,89 zł.
Subwencje na uczniów za 2019r. wyniosły:
- w PG w Gzach subwencja wynosi 132.652,31 zł dokładamy około 470.000 zł z budżetu;
- w  PSP Skaszewo 1.222.028,00 zł dokładamy 791.227,33 zł z budżetu;
- w PSP Przewodowo 1.224.622,32 zł dokładamy 733.160,65 zł z budżetu (na ten moment), bo 

od września jest podwyżka o 9,6% zgodnie .
Kwota bazowa jest jedna dla nauczycieli w zależności od stopnia awansu nauczyciela.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Włodzimierz Żbikowski -  
zapytał, ile Gminę kosztuje utrzymanie Społecznej Szkoły Podstawowej ?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że jeśli chodzi o dotację dla szkoły podstawowej to tyle 
ile Gmina dostaje subwencji tyle przekazuje na szkołę. Jeśli chodzi o oddziały przedszkolne to 
najpierw ustalana jest ponoszonych wydatków w naszych szkołach publicznych na 1 przedszkolaka, a 
potem 75% z tej kwoty Gmina musi oddać do SSP. Dodała, że jedynie może być zmiana, jeżeli 
przybędzie uczniów w stosunku do tej liczby, która jest wykazana 30 września roku poprzedniego 
(według tej liczby jest liczona subwencja). Oznajmiła, że jeśli uczniów przybędzie to należy dołożyć 
do każdego ucznia, którego nie było w subwencji. A jeżeli jest mniej niż było naliczone to wtedy nie 
przekazuje się tej dotacji.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa -  spytała, 
czy dopłacamy na każdego ucznia w SSP?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że jeżeli zdarzy się sytuacja , że np. 30 września 2018r. 
była wykazana liczba uczniów w SSP. Na taką liczbę naliczona jest metryczka. Jeżeli z jakiegoś powodu 
Pani dyrektor przybędzie uczeń, który przeniesie się z innej szkoły w trakcie roku szkolnego do 
września, to wtedy musimy ze swoich pieniędzy sfinansować tego 1 ucznia co przyszedł, bo te 
pieniądze były wykazane na tego ucznia w innej szkole, w której był wykazany na dzień 30 września. 
Dodała, że możemy jeszcze występować o zwiększenie subwencji jeśli chodzi o wzrost zadań 

oświatowych. Jeżeli się tak zdarzy, że mamy więcej takich uczniów to jest szansa, że takie pieniądze 
otrzymamy. Wydatki w SSP na 1 ucznia z budżetu Gminy wynoszą 8.472.00 zł rocznie.
Członek Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Pychewicz -  powiedział, że trzeba mieć pomysł na 
zagospodarowanie budynku zanim Gmina zostanie z kolejnym pustym budynkiem, który zniszczeje. 
Skarbnik E. Karpowicz -  przypomniała, że SSP przecież istnieje.
Członek Komisji Oświaty , Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Robert Turek -  zapytał, czy 
w budżecie szkoły zmieści się utrzymanie budynku?
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
odpowiedziała, w szkole pracuje księgowa, która doskonale wie jak jest z finansami.
Członek Komisji Budżetu i Finansów A. Chojnacka -  stwierdziła, że to co jest najważniejsze 
dla Gminy to wychowanie i nauka. Jest to podstawa. W dalszym ciągu pozostaje jedna propozycja 
Pana W ójta, że szkoła w budynku będzie istniała i nie będzie jej zamknięcia.



- 14-

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący wspólnego posiedzenia 
Komisji J. Świderska o godz. 17.35 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.
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