
RADA GMINY GZY

Protokół Nr XI/2019 

z Sesji Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 27 grudnia 2019 r.

Gzy grudzień 2019 rok



P R O T O K Ó Ł  Nr XI/2019
z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 27 grudnia 2019 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Zdzisława Kaczorowskiego - Przewodniczącego Rady

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorow ski -  o godz. 15.33 otworzył XI Sesję Rady 
Gminy Gzy i oświadczył, że sesja została zwołana w sposób prawidłowy. Po przywitaniu radnych 
i gości zaproszonych oświadczył również, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co stanowi właściwe 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Z. Kaczorow ski -  przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

a/ przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 
b/ przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy;
c/ odczytanie opinii RIO w Warszawie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy;
d/ przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy;
e/ dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 
f/ głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2020.
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 
b/ przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2020; 
c/ odczytanie opinii RIO w Warszawie o przedłużonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały 

budżetowej na rok 2020;
d/ przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Gzy; 
e/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 
f/ głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020.

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
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11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy 
Gzy oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
15. Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z Sesji Rady Gminy.
16. Sprawy bieżące gminy.
17. Wolne wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie sesji.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pan Wójt chciałby wystąpić 
z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?
Wójt Gminy Gzy Cezary Andrzej Wojciechowski -  zaproponował, że do porządku obrad chciałyby 
wnieść w pkt 6 kolejność przedstawionych podpunktów: 
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
b/ odczytanie opinii RIO w Warszawie o przedłużonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały 

budżetowej na rok 2020;
c/ odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Gzy; 
d/ przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej na rok 2020; 
e/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 
f/ głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta; 
g/ głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła przez aklamację porządek posiedzenia 
w brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

a/  przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 
b/ przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy;
c/ odczytanie opinii RIO w Warszawie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy;
d/  przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy;
e/ dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 
f/ głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2020.
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
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b/ odczytanie opinii RIO w Warszawie o przedłużonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały 
budżetowej na rok 2020;

c/ odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Gzy; 
d/  przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej na rok 2020; 
e/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 
f/ głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta; 
g/ głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020.

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

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

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

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
15. Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z Sesji Rady Gminy.
16. Sprawy bieżące gminy.
17. Wolne wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie sesji.
Głosowanie imienne radnych przyjęcia porządku obrad po zmianach stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Skarbnik Gminy Ewa Karpowicz -  powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się 12 grudnia 2019r. 
przedstawiony został projekt w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
Założono do w/w projektu zmiany dochodów i wydatków, które dotyczą roku 2019.
Plan dochodów po zmianach miał wynosić —  18.681.238,83 zł (zwiększenie o kwotę 199.331,62 zł), 
natomiast plan wydatków po zmianach —  18.039.710,69 zł (zwiększenie o kwotę 305.802,88 zł). 
Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Gzy 
oraz z przedstawionych Państwu projektów uchwał Rady Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały 
budżetowej.
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Zarządzeniami Wójta od 21 listopada 2019r. zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych 
dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
- przyznawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 40,00 zł;
- realizację świadczeń „Dobry start” w kwocie 2.170,00 zł;
- zadania wynikające z ustawy -  Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

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

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

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

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

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

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

734,00 zł.
W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego już po 12 grudniu 2019r., czyli po 
posiedzeniach komisji zaszła konieczność podjęcia kolejnego zarządzenia Wójta Gminy w sprawie 
zmian uchwały budżetowej. W związku z potrzebą zmniejszenia planu wydatków, aby wypłacić 
świadczenia rodzinne w pełnej kwocie za miesiąc grudzień zgodnie z wydanymi decyzjami. Pisma 
z Urzędu Wojewódzkiego sugerowały, aby świadczenia zostały wypłacone przed świętami Bożego 
Narodzenia. Zarządzeniem nr 66/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmian 
uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów o kwotę 43.109,00 zł. Jest to dotacja na zadania 
zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę
1.600,00 zł -  dotacja na realizację zadań własnych Gminy dofinasowanie wypłat zasiłków okresowych. 
Zarządzeniami Wójta zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 344.989,00 zł.
Przedstawiony w dniu 12 grudnia 2019r. projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 
obejmował kwotę zmniejszeń dochodów 104.148,38 zł oraz zwiększeń wydatków 2.322,88 zł. Jednak 
po posiedzeniach Komisji otrzymano informację z Ministerstwa Finansów o przyznanych dla Gminy 
środkach z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 32.772,00 zł. Otrzymano również na rachunek 
bankowy środki w formie darowizny w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie paczek 
dla osób najuboższych, niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Gzy.
W związku z tymi zmianami plan dochodów będzie wynosił po zmianach —  18.758.509,83 zł 
(zwiększenie o kwotę 276.602,62 zł). Natomiast plan wydatków po zmianach —  18.084.219,69 zł 
(zwiększenie o kwotę 350.311,88 zł).
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Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę 
przychodów. Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach będzie wynosić 674.290,14 zł. Na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji oraz pożyczki 
oprócz nadwyżki budżetowej przeznaczone zostały przychody z tytułu wolnych środków wynikających 
z rozliczeń roku 2018 w łącznej kwocie 188.614,86 zł. Rozchody budżetu gminy na rok 2019 nie 
ulegają zmianie i nadal wynoszą 862.905,00zł.
W załączniku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognoz Finansowej dokonano zmiany 
polegającej na zwiększeniu nakładów finansowych dotyczących przedsięwzięcia „Konserwacja 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gzy w latach 2018-2020” na rok 2019 o kwotę 3.772,88 zł -  
łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia po zmianie nie ulegają zmianie i wynoszą
139.600,00 zł.
W związku z otrzymanymi po 12 grudnia, czyli po posiedzeniach Komisji od kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy o zwiększenie limitu do zaciągania zobowiązań do projektu uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy dodano jeszcze jeden paragraf zwiększający 
upoważnienie dla Wójta Gminy Gzy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja kosztów budżetowych 
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy z kwoty 250.000,00 zł do kwoty 322.000,00 zł. 
Treść projektu uchwały z dodanym paragrafem została Państwu przedstawiona przed sesją. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy.
Opinie Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 12.12.2019 r. -  stanowią 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Opinie Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 12.12.2019 r. -  stanowią załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/69/2019 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  powiedziała, że na posiedzeniu Komisji w dniu 12 grudnia 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019, który 
zakładał zwiększenie dochodów gminy o kwotę 50.516,62 zł, w tym:
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- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozliczenia z tytułu zużycia energii 
elektrycznej -  566,00 zł;

- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunkach bankowych -  841,62 zł;

- rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
-  44.350,00 zł, w tym:

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

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

- rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -
3.045.00 zł;

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

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

W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o przegranej w Gminie środkach 
z rezerwy subwencji ogólnej - plan dochodów zwiększono o kwotę 32.762,00 zł. Plan dochodów 
również zwiększono o kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny. W związku z dodatkowo 
otrzymanymi środkami plan dochodów zwiększono ostatecznie o 86.278,62 zł.
Zmniejszenie dochodów o kwotę 154.665.00 zł, w tym:
- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z różnych dochodów - 
wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych -  350,00 zł;
- rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - opłacanego w formie karty 
podatkowej - 1.500,00 zł;
- rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

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

- rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 200,00 zł;

- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z opłat za odbiór odpadów 
komunalnych - 45.000,00 zł;

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy 
(działki położone w miejscowości Pękowo) -  95.000,00 zł;

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na zakup agregatu prądotwórczego -  6.615,00 zł.

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

3.391.00 z ł;
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- odpłatność dla innych gmin za dzieci mieszkające na terenie Gminy Gzy, a uczęszczające do 
przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez inne gminy -  3.045,00 zł;

- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego -  3.772,88 zł;
- w związku z otrzymaną darowizna na przygotowanie paczek żywnościowych dla osób najuboższych 

bądź niepełnosprawnych -  3.000,00 zł.
W związku z powyższym plan ostatecznie został zwiększony o kwotę 13.208,88 zł.
Zmniejszenia wydatków gminy dokonano o kwotę 7.886,00 zł, w tym wydatki bieżące Urzędu Gminy:
- zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związany z zatrudnieniem 
pracowników Urzędu Gminy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac 
interwencyjnych oraz robót publicznych w kwocie 536,00 zł.
Oraz wydatki majątkowe Urzędu Gminy, w tym wydatki związane z zakupem agregatu prądotwórczego 
w kwocie 7.350,00 zł. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami 
klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 11.950,00 zł, w tym:
- przeniesienia w planie finansowym Urzędu Gminy w kwocie 1.950,00 zł;
- przeniesienia w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach w kwocie

10.000,00 zł.
W stosunku do projektu uchwały przedstawionego na Komisjach przeniesiono jeszcze kwotę
1.000,00 zł w ramach wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W celu zrównoważenia budżetu po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków 
dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków z 2018 r. do kwoty 188.614,86 zł 
z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych -138.614,86 zł oraz wykup 
obligacji w kwocie 50.000,00 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Dokonano zmian w planie finansowym, dotyczącym wydatków na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie
1.200.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019, polegających na:
- zmniejszeniu nakładów na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gzy (agregat prądotwórczy) o kwotę
7.350.00 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
Treść projektu uchwały ze zmieniającymi kwotami dochodów oraz nadwyżki budżetowej został 
Państwu przedstawiony przed dzisiejszą sesją.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty', Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy 
na rok 2019 .
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Skarbnik Gminy E. Karpowicz -  odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
Przewodniczący Z. Kaczorow ski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/70/2019 w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 -  która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego. 
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5. 
a/
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na okres na 
jaki zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz obligacji. Gmina Gzy na dzień 1 stycznia 
2020r. posiadać będzie zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów w kwocie
1.446.000,00 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.750.000,00 zł. Spłata tych 
zobowiązań następować będzie do końca roku 2027. Do spłaty w roku 2020 pozostaje 50.000,00 zł 
z tytułu wyemitowanych obligacji oraz 486.000,00 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów 
w łącznej kwocie 536.000,00 zł - spłaty zobowiązań zaciągniętych z lat ubiegłych.
W pierwszym etapie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oszacowano dochody ogółem na 
okres tworzenia prognozy, czyli na lata 2020-2027. Przyjęte wartości z podziałem na dochody bieżące 
i majątkowe szacowane były w oparciu o analizę danych historycznych oraz o „ Wytyczne dotyczące 
stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych 
projektowanych ustaw” zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju -  
aktualizacja z października 2019r.
W roku 2020 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób 
fizycznych przyjęto do prognozy na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów 
ustalonych w projekcie budżetu państwa na 2020 rok.
Kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach 
zgodnych z informacjami Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Bazą 
wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych były planowane wpływy z tych 
dochodów w roku 2020.
Na dalsze lata prognozy, czyli 2012-2027 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB dla 
poszczególnych kategorii dochodów. Planowane na rok 2020 zostały zwiększone o kwotę:
- rok 2021 o 3,4%;
- rok 2022 o 3,3%;
- r o k 2023 o 3,1%;
- rok 2024-2026 o 3,0%;
- rok 2027 o 2,9%.
W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 727.396,00 zł z tytułu środków z Funduszu 
Dróg Samorządowych. W dalszych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planowano dochodów 
majątkowych. Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 18.705.034,10 zł, z tego:

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

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy 
zadań bieżących koniecznych do realizacji. Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące 
wydatków stałych, zakładając ich wzrost w kolejnych latach prognozy tylko o opublikowane przez 
Ministerstwo Finansów wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmując dla lat 
2021-2027 wskaźnik wzrostu o 2,5 %.
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Na rok 2020 zaplanowano wydatki ogółem 18.169.034,10 zł, z tego:
1. wydatki bieżące -  16.296.014,14 zł;

II. wydatki majątkowe -  1.873.019,96 zł.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat 
kredytów oraz wykupem obligacji wraz z planowanymi odsetkami od wyemitowanych zobowiązań. 
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur organizacyjnych 
i zatrudnienia. W roku 2021 przewidziano podwyżki wynagrodzeń o 15% w związku z planowanym 
wzrostem płacy zasadniczej do kwoty 3.00000 zł. W pozostałych latach wzrost wynagrodzeń założono 
zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki majątkowe 
zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Różnica między dochodami Gminy, a wydatkami w roku 2020 stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie
536.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 486.000,00 zł oraz wykup 
obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa w kolejnych latach 
prognozy, w latach 2021-2027 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów.
Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały 
zachowane w okresie spłaty długu to jest 2020-2027.
Łącznie ustalony limit wydatków bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2020 to kwota
517.849,00 zł, natomiast limit wydatków majątkowych -  1.181.396,00 zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2020-2027. 
b/
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że w autopoprawce nr 1 w związku z koniecznością 
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i zawarcia umowy na „ Odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy”. W postępowaniu 
przetargowym wpłynęła jedna oferta, która o kwotę 108.560,57 zł przewyższa środki zabezpieczone 
w planie finansowym na rok 2020.
W związku z powyższym zwiększa się w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla roku 2020:
- w poz. 1.1 dochody ogółem o kwotę 108.560,57 zł -  podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych 
planowana jest od II kwartału 2020 roku;
- w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące o kwotę 108.560,57 zł;
- w poz. 2 wydatki ogółem o kwotę 108.560,57 zł;
- w poz. 2.1 wydatki bieżące o kwotę 108.560,57 zł.
W autopoprawce nr 2 w związku z prawidłowym zabezpieczeniem realizacji zadania „ Przebudowa 
drogi gminnej nr 34011 IW  Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo -  Nowe Skaszewo, 
Gmina Gzy” zwiększono nakłady na rok 2020 na realizację tego zadania o kwotę 242.465,88 zł. Łączne 
nakłady na realizację tego zadania po zmianie wynoszą 969.861,88 zł.
W związku z powyższym zwiększa się:
1) w  załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2020:
- w poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 

242.465,88 zł;
- w poz. 10.1.1 z tego wydatki majątkowe o kwotę 242.465,88 zł.



- 10-

2) w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2020:
- w poz. 1.3.2.1 „ Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku 

Sulnikowo-Nowe Skaszewo, Gmina Gzy” limit dla roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 
242.465,88 zł. 

c/
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Uchwała Nr Ci. 279.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie 
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej -  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, 
d/
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy. 
e/
Radna Emilia Oleksa -  powiedziała, że chodzi o zwiększenie o kwotę 242.465,88 zł na przebudowę 
drogi Skaszewo-Porzowo, ponieważ nie było to uwzględnione w projekcie budżetu. Zapytała skąd się 
wzięła kwota 242.465,88 zł w budżecie? Na co były przeznaczone?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że wcześniej były przeznaczone na realizację zadania 
przebudowa drogi Mierzeniec-Grochy Imbrzyki. Dodała, że będzie zgłoszona autopoprawka do 
projektu budżetu polegająca na przesunięciu pomiędzy zadaniami majątkowymi. Nie ma w tej chwili 
autopoprawki, ale wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej majątkowe nie uległy zmianie, bo to 
jak mówiła przesunięcie pomiędzy zadaniami majątkowymi. Oznajmiła, że Wieloletnia Prognoza 
Finansowa mówi o wydatkach inwestycyjnych, które realizowane są co najmniej przez 2 lata, a droga 
Mierzeniec jest planowana do realizacji tylko w roku 2020. Tak zbudowane są dokumenty, że 
przedstawione autopoprawki dotyczące uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie 
nie ma określonych wydatków jednorocznych. To dopiero pojawi się w projekcie budżetowym na 2020 
rok, gdzie w planie wydatków wynikających z załącznika nr 10 i doda się wydatki, które są w załączniku 
wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik nr 2 -  wyjdziemy na kwotę 
wydatków majątkowych, które są wpisane w treści. Stwierdziła, że jeżeli Państwo będziecie szukali 
drogi Sulnikowo-Nowe Skaszewo w uchwale budżetowej to tam nie będzie w tym załączniku 
jednorocznych wydatków majątkowych.
Radna E. Oleksa -  zgadza się z tym co powiedziała Pani Skarbnik. Zapytała czy droga Sulnikowo- 
Nowe Skaszewo będzie wykonana w 2021 roku?
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że tak. Na podstawie upoważnienia, które wynika z wykazu 
przedsięwzięć załączonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie określono limit łącznych 
nakładów, limit wydatków na rok 2020 do zaciągania zobowiązań.
Radna E. Oleksa -  miała prośbę odnośnie załącznika nr 2, by czcionka była trochę większą.
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Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że ona również ma problem z załącznikiem nr 2. Drukowany 
jest z programu Besti@, który służy do przekazywania uchwał budżetowych do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Wydruk pochodzi z tego programu i nie można go powiększyć. Uznała, że faktycznie 
ciężko odczytać.
Dyskusja zakończona, 
f/
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy -  które stanowią załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „ za ” przy 0 głosów 
„ przeciwnych’' oraz 0 głosów „ wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi nr 12 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „ za ” przy 
0 głosów „ przeciwnych” oraz 0 głosów „ wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę Nr 2 do projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy .
Głosowanie imienne radnych -  stanowi nr 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie z przyjętymi autopoprawkami.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „ za ” przy 0 głosów 
„ przeciwnych” oraz 0 głosów „ wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XI/71/2019 w sprawie 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
a)
Skarbnik E. Karpow icz -  powiedziała, że projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 
2020 opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z przyjętą obecną 
strukturą organizacyjną gminy.
Do wy szacowania dochodów na rok 2020 przyjęto kwoty wynikające z :
- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu 

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

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

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

1. subwencja ogólna -  6 864 540,00 zł, co stanowi 38,18% dochodów bieżących, z tego:
- część wyrównawcza 3 323 821,00 zł,
- część oświatowa 3 540 719,00 zł.

2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami w kwocie 
5 844 570,00 zł, co stanowi 32,51% dochodów bieżących.
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3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących w kwocie 294 892,00 zł, co stanowi 1,64% 
dochodów bieżących.

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

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi 18 169 034,10 zł, z tego:
1. wydatki bieżące ogółem -  16 296 014,14 zł, co stanowi 89,69% ogółu wydatków, z tego:

a) na wynagrodzenia i pochodne -  5 902 331,57 zł, co stanowi 36,22% udziału w wydatkach 
bieżących;

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek -  3 201 443,36 zł, co stanowi 
19,65% udziału w wydatkach bieżących;

c) dotacje na zadania bieżące -  1 019 529,56 zł, co stanowi 6,26% udziału w wydatkach 
bieżących;

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

e) obsługa długu -  100 000,00 zł, co stanowi 0,61% udziału w wydatkach bieżących.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 873 019,96 zł, co stanowi 10,31% ogółu wydatków.

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej:

Nazwa Plan ( z ł ) Procent udziału w wydatkach 
ogółem

Rolnictwo i łowiectwo 22 954,26 0,13
Transport i łączność 2 075 986,08 11,43
Gospodarka mieszkaniowa 256 694,71 1,41
Działalność usługowa 85 000,00 0,47
Administracja publiczne 2 034 574,00 11,20
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa

792,00 0,00

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa

110 696,00 0,61

Obsługa długu publicznego 100 000,00 0,55
Różne rozliczenia 208 236,00 1,15
Oświata i wychowanie 5 705 361,64 31,40
Ochrona zdrowia 34 650,00 0,19
Pomoc społeczna 544 528,00 3,00
Edukacyjna opieka 
wychowawcza

12 000,00 0,07

Rodzina 5 871 181,00 32,31
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

911 538,45 5,02

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

184 841.96 1,02

Kultura fizyczna 10 000,00 0,06
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Największa realizacja wydatków dotyczy:
•  dział - rodzina, plan 5 871 181,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 

5 778 400,00 zł, środki własne 82 781,00 zł;
•  dział - oświata i wychowanie, plan 5 705 361,64 zł, w tym wydatki pokryte z subwencji 

oświatowej w kwocie 3 540 719,00 zł, środki własne 2 164 642,64 zł;
• dział - transport i łączność, plan 2 075 986,08 zł, w tym dotacje z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 727 396,00 zł, środki własne 1 348 590,08 zł;
•  dział - administracja publiczna, plan 2 034 574,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 

39 378,00 zł, środki własne 1 995 196,00 zł;
Planowane dochody budżetu Gminy Gzy w 2020 roku wynoszą 18.705.034,10 zł, a wydatki 
18.034,10 zł. Na 2020 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 536.000,00 zł 
z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 486.000,00 zł oraz wykup obligacji 
komunalnych w kwocie 50.000,00 zł.
W załączniku nr 3 przedstawiono planowane na rok 2020 rozchody budżetu tzn., planowany wykup 
obligacji komunalnych oraz spłatę kredytów w łącznej kwocie 536.000,00 zł.
W załączniku nr 4 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - kwota 5.884.570,00 zł.
Załącznik nr 5 przedstawia dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-
34.650.00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 32.050,00 zł.
W załączniku nr 6 określono plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii w kwocie 2.600,00 zł.
W załączniku nr 7 określono dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi-
650.000 zł oraz wydatki w takiej samej kwocie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W załączniku nr 8 określono dotacje podmiotowe na rok 2020 w tym dla Społecznej Szkoły w Gzach- 
łącznie 912.529,56 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 107.000,00 zł.
W załączniku nr 9 określono wydatki na rok 2020 obejmujące zadania jednostek pomocniczych w tym 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 464.761,66zł, w tym wydatki bieżące 292.843,24zł oraz 
wydatki majątkowe 171.918,42 zł.
Załącznik nr 10 określa wydatki na zadania interwencyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi - kwota 691.623,96 zł. Są to:
- przebudowa drogi gminnej Grochy Imbrzyki- Mierzeniec, łączne koszty finansowe 469.705,54 zł;
- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową - 88.363,80 zł, w tym z funduszu sołeckiego -  

78.363,80 zł;
- utwardzanie dróg gminnych destruktem asfaltowym -  43.777,41 zł, w tym z funduszu sołeckiego 

43.777,41 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej dróg gminnych -  28.005,38 zł, w tym 

z funduszu sołeckiego Przewodowo Poduchowne -  8.005,38 zł;
- zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy -

20.000,00 zł;
- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie -  10.098,84, w tym z funduszu sołeckiego 10.098,84 

zł;
- montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki -  12.263,87, w tym z funduszu sołeckiego -  

12.263,87 zł;
- ogrodzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-W isnow a- 6.313,71, w tym 

z funduszu sołeckiego -  6.313,71 zł;
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- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej 
13.095,41 zł, w tym z funduszu sołeckiego -  13.095,41 zł.

Dodatkowo w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej umieszczono 2 zadania, 
których realizacja powinna zakończyć się w 2020 roku:
- przebudowa drogi gminnej na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo ;
- przebudowa drogi gminnej Żebry -  Wiatraki.
b)
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.
Uchwała Nr Ci. 280.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie 
uchwały budżetowej na 2020 rok -  stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr Ci. 384.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 14 grudnia 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr Ci. 280.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok -  stanowi załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu.
c)
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
d)
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że w autopoprawce nr 1 w związku z koniecznością 
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i zawarcia umowy na „ Odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy”. W postępowaniu 
przetargowym wpłynęła jedna oferta, która o kwotę 108.560,57 zł przewyższa środki zabezpieczone 
w planie finansowym na rok 2020.
Zwiększa się dochody:
- dział 900 -  gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdział 90002 -  gospodarka odpadami komunalnymi
- paragraf 0490 -  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 108.560,57 zł ( podwyżka opłat za odbiór 
odpadów komunalnych planowana jest od II kwartału 2020 roku).
Plan dochodów ogółem po zmianach będzie wynosił 18.813.594,67 zł. w tym :
- dochody bieżące: 18.086.198,67 zł;
- dochody majątkowe: 727.396,00 zł.
Zwiększa się wydatki:
- dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdział 90002 -  gospodarka odpadami komunalnymi,
- paragraf 4300 -  zakup usług pozostałych o kwotę 108.560,57 zł.
Plan wydatków ogółem po zmianach będzie wynosił 18.277.594,67 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 16.404.754,71 zł,
- wydatki majątkowe: 1.873.019,96 zł.



- 15-

W załączniku nr 7 dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan 
dochodów i wydatków po zmianach będzie wynosił: 758.560,57 zł.
W autopoprawce nr 2 w związku z prawidłowym zabezpieczeniem realizacji zadania „ Przebudowa 
drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo -  Nowe Skaszewo, 
Gmina Gzy” zwiększono nakłady na rok 2020 na realizację tego zadania o kwotę 242.465,88 zł. Łączne 
nakłady na realizację tego zadania po zmianie wynoszą 969.861,88 zł. Zadania te umieszczono 
w Wykazie Przedsięwzięć załączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie 
w załączniku nr 10 -  wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi dokonano zmiany, zmniejszenie o kwotę 242.465,88 zł łącznych nakładów na rok 2020 
na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 340101W Grochy Imbrzyki -  Mierzeniec”, które 
po zmianie wynoszą 227.239,66 zł. 
e)
Radny W. Świątkowski -  powrócił do dochodów z opłat lokalnych -  podatek rolny płacony przez 
rolników, gdzie został uchwalony przez radę w kwocie 53,00 zł za 1 dt. Uważał, że jest to jeden 
z najwyższych podatków w powiecie. Liczył wtedy na wsparcie sołtysów poprzez wypowiedzenie słów 
sprzeciwu. Dodał, że gdy Pan Wójt siedział wśród sołtysów jako przedstawiciel Mazowieckiej Izby 
Rolniczych to mówił co innego o podatku rolnym, niż teraz kiedy jest Wójtem Gminy. Sugerował, że 
będę kolejne podwyżki za odpady komunalne, gdzie m.in. rolnicy będą również obciążeni.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że w sprawie podatku rolnego to rozmowy na ten temat 
odbyły już wcześniej, gdzie w wyniku jakich konsekwencji było ustalenie w takiej kwocie podatku 
rolnego. Dodał, że do 2012 roku stawka za podatek rolny nie zmieniała się, a potem z kolejnym rokiem 
obniżenia wzrastały. Co daje w tym roku największe obniżenie w stosunku do ceny żyta ustalonej przez 
Główny Urząd Statystyczny. Uważał, że nie ma powodów by do tego wracać ponownie, bo zwiększenie 
wpływów z podatku rolnego jest uzasadnione. Przypomniał, że była podjęta przez Państwa radnych 
w poprzedniej kadencji uchwała w sprawie emisji obligacji. Odnośnie odpadów komunalnych to ofertę 
złożyła jedna firma Błysk-Bis. Dodał, że czeka nas nieduża podwyżka ceny za odpady komunalne 
w porównaniu do pobliskich gmin. Stwierdził, że gdyby przetarg został unieważniony to konsekwencją 
tego byłoby zwiększenie ceny przy kolejnym przetargu, którą zaoferowała obecnie. Natomiast odpady 
komunalne z Gminy Gzy muszą być odbierane zgodnie z ustawami, a Gmina nie ma w czym wybierać, 
gdyż zgłosiła się jedna firma. Gmina na odpadach komunalnych nie może zarabiać ani dokładać, bo one 
muszą się bilansować. Dodał, że sprawa odnośnie odpadów komunalnych jest jasna i oczywista. 
Radny P. Kownacki -  poparł słowa radnego Pana Świątkowskiego. W ubiegłych latach cena żyta była 
inna. Uważał, że Główny Urząd Statystyczny podał chyba cenę bez orientacji rynku, a 3,00 zł do hektara 
jest ceną za dużą.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że podczas omawiania budżetu na 2020 rok na 
wspólnym posiedzeniu Komisji miały miejsce telefony z pytaniami. Chodziło o nie umieszczenie 
w budżecie Gminy na 2020 rok inwestycji „ Budowa sali gimnastycznej w Skaszewie Włościańskim”. 
Uważał, że inwestycja ta nie została zapomniana, o którą tyle lat się walczyło. Sytuacja finansowa 
w Gminie jest skomplikowana i nie różni się znacząco od roku ubiegłego. Jest to duża inwestycja 
obciążająca budżet. Stwierdził, że należy przyjąć inną procedurę. Oznajmił, że jest niezasadne 
umieszczanie w tej chwili w budżecie na 2020 rok inwestycji pn. budowa sali gimnastycznej. Z tego 
względu, że nie jest znana sytuacja jaka przedstawiała się będzie w przyszłym roku budżetowym oraz 
nie ma decyzji w sprawie dofinansowania. Nie mniej jednak uważał za bardzo ważne opracowanie 
wniosku i złożenie go w Ministerstwie Sportu. Gdy uzyskamy takie dofinasowanie to jak najbardziej 
będą do tego tematu wracać. Dodał, że został złożony wniosek przez Państwa Radnych, gdzie pamiętają 
o tej inwestycji jaki i on również podpisał się pod tym wnioskiem. Zalecał najpierw ocenić możliwości
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poprzez współpracę z władzą wykonawczą, w tym wspólna wola i pozytywne zatwierdzenie wniosku. 
Oznajmił, że wniosek, który otrzymał zostanie przekazany do prac na Komisjach, do szczegółowego 
omówienia, bo nie do końca spełnia wymogi formalne i jest mało zasadny.
Wniosek Radnych Rady Gminy Gzy o wpisanie do budżetu Gminy Gzy stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu.
Radny W. Świątkowski -  dodał, że Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 
będzie miała przyjemność spotkać mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego, który odwiedzi 
PSP w Skaszewie. Uważał, że może mistrz olimpijski znajdzie ścieżkę, którą poprowadzi 
PSP w Skaszewie oraz Gminę, aby uzyskać dofinansowanie. Zalecał aby pan Wójt spotkał się 
z mistrzem olimpijskim. Dopowiedział, że gdy budowana była szkoła w Gzach, był nastawiony 
pesymistycznie, gdy były Wójt Pan Kołodziejski realizował inwestycję. Choć było to już dawno i nie 
pamięta dokładnie, ale Pan Kołodziejski pojechał do Ministerstwa Sportu i nie wie skąd, ale udało mu 
się zdobyć pieniądze spoza budżetu na budowę szkoły jak i hali gimnastycznej. Uważał, ze w tym 
kierunku trzeba zmierzać i działać.
Sołtys wsi Wójty-Trojany Maciej Marchliński -  powiedział, że odnośnie podatku rolnego to jest 
zaskoczony, że radni rolnicy głosowali za podwyższeniem. Zapytał czy jako rolnicy mogą nie 
produkować odpadów komunalnych, ponieważ posiadają kompostowniki? Resztę odpadów można 
sprzedać jak żelazo, szkło, a plastik można spalić beztlenowo, co daje niską szkodliwość. Zapytał, czy 
jest taka możliwość?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że zmieniła się diametralnie ustawa odnośnie odpadów 
komunalnych. W przetargu zostały uwzględnione wszystkie aspekty związane z ustawą. Oznajmił, że 
ostatnio w Gminie jest spadek produkowanych odpadów komunalny, co daje niewielką nadwyżkę 
w opłatach. Z firmą Błysk-Bis Gmina rozliczać się będzie z wyprodukowanych i wywiezionych 
odpadów komunalnych w tonach. Jeżeli będą prawidłowo segregowane to będzie ich mniej, a opłaty 
będą mniejsze. Uważał, że z czasem opłaty za odpady komunalne mogą być niższe. Natomiast 
większość złożonych deklaracji jest takich, gdzie mieszkańcy oferują kompostować na własnych 
kompostownikach odpady biodegradowalne. Są nieliczne przypadki oddawania śmieci 
biodegradowalnych. Ustawa mówi, że jeżeli osoby, które kompostują odpady biodegradowalne na 
własnych kompostownikach, mają mieć zniżkę w opłatach.
Sołtys wsi Wójty-Trojany Maciej Marchliński -  dodał, że obecnie produkuje miesięcznie 10 kg 
odpadów komunalnych i płaci 60,00 zł. To gdy będzie część odpadów kompostował, to zostanie wtedy 
z tego 3 kg.
Wójt C. Wojciechowski -  zadeklarował, że w niektórych gospodarstwach produkuje się większą ilość 
odpadów komunalnych, co świadczy o większej ilości worków i nie ma możliwości zważyć i rozliczyć 
na kilogramy. Do tej pory firma Błysk-Bis przesyłała Gminie ile śmieci zostało odebranych z naszego 
terenu. Oznajmił, że teraz będzie monitorowane przez specjalną platformę. Będzie potwierdzała, że 
odebrała z naszego terenu odpady komunalne, śmieciarka została zapełniona i ilość odpadów 
komunalnych przypisanych danej Gminie. Dodał, ze produkujemy mniej, ale nie ma możliwości ustalić 
ceny od kilograma. Gmina czeka na kolejne zmiany w ustawie, a jak będzie to nie wiadomo.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że dzwoniła do Pana Z. Kaczorowskiego z tego względu, że liczyła, 
żeby temat budowy hali sportowej przy PSP w Skaszewie Włościańskim będzie omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji. Dodała, że zapewniał radnych, że w budżecie znajdą sią pieniądze na 
rozpoczętą już inwestycję. Jednym z głównych założycieli budowy hali poza Dyrektorem Panią Danutą 
Ojrzeńską oraz mieszkańcami - rodzicami, koordynator budowy sali został Pan Z. Kaczorowski 
nauczyciel wychowania fizycznego. Oznajmiła, że to nie jest tak, że Pan Wójt musi zagwarantować 
w budżecie Gminy pieniędzy na budowę hali, tylko prosi aby wznowić w jakiś sposób budowę tej hali. 
Była pełna nadziei, że poprze w w/w sprawie Pan radny kolejny absolwent Akademii Wychowania
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Fizycznego w Warszawie, który zgodził by się z tym, że hala by się przydała. We wniosku
0 zabezpieczenie w tegorocznym budżecie na ten cel jest kwota 150 000,0 zł. Uważała, że można by 
było wykonać pierwsze roboty ziemne, napisać wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie lub 
zwracać się do innych instytucji, że budowa rozpoczęta. W budżecie na 2019 roku zostało 
670 000,00 zł, z tym gdzie 450 000,00 zł było zamrożone z wcześniej spłaconego kredytu na remont 
Świetlicy w Szyszkach. Uznała, że gdyby z tych pieniędzy z budowy Świetlicy OSP Pan Wójt 
wspomógł budowę hali w Skaszewie w kwocie 100 000, 00 zł, to mógłby małymi kroczkami spełnić 
swoje obietnice przed wyborcze, że ta hala z czasem powstanie. Dodała, że Pani skarbnik jest „szyją od 
finansów”, gdzie w budżecie na 2020 rok znajdą się jakiś nie za wielkie pieniądze, aby wygospodarować 
na halę.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że nie jest prawdą, że nikt się budową hali nie interesuje. 
Projekt został zaadaptowany do warunków szkoły w PSP w Skaszewie. Zostało również załatwione 
pozwolenie na budowę, choć nie było łatwo, bo znajdował się tam teren rolny na boisku szkolnym, ale 
udało się to sfinalizować . Termin pozwolenia się zbiegł ze składaniem wniosku do Ministerstwa 
Sportu. Ze środków publicznych Narodowe Sale Gimnastyczne nie otrzymamy więcej jak do 50%. 
Kosztorys hali opiewa na ponad 4.000.000,00 zł. Także ponad 2.000.000,00 zł trzeba by było 
przeznaczyć z budżetu Gminy. Aby podpisać umowę o dofinansowanie, to należy zagwarantować 
udział własny Gminy, a to nie będzie takie łatwe. Proponował, aby tą poważną rozmowę przełożyć na 
wspólne posiedzenie Komisji, gdzie jak i skąd pozyskać udział własny Gminy w celu realizacji 
inwestycji.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  dodał, że Gmina się postarała i rzeczywiście zdążyliśmy złożyć 
wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Jeżeli powielamy tą inwestycję to należy wspólnie 
zastanowić się i szukać dofinansowania być może z innych źródeł, jeżeli pozwolą na to warunki 
konkursu. Ma nadzieję, że jeszcze w tej kadencji rady uda się zrealizować to zadanie.
Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki -  powiedział, że Państwo radni zorganizowali objazd 
dróg gminnych na terenie Gminy Gzy. Zapytał, czy uważa Pani E. Oleksa, że potrzebna jest w Gminie 
Gzy kolejna hala gimnastyczna? Droga powiatowa Kozłówka-Stare Grochy-Imbrzyki oraz drogi 
boczne są w bardzo złym stanie. Uważał, że przez taką inwestycję Gmina może się zadłużyć, a zasada 
skoro mnie nie stać to nie kupuję.
Radna E. Oleksa -  odpowiedziała, że rozumie, że drogi też są potrzebne, ale temat hali w Skaszewie 
trwa już 3 kadencję, a nie od tej kadencji. Dodała, że Pan Wójt oznajmił, że pierwsze zadania, które 
będą realizowane to te zaczęte, na które jest dokumentacja. Stwierdziła, że świadkami są radni 
z poprzedniej kadencji, czyli Pan Z. Kaczorowski, P. Kownacki. J. Świderska poprzedniej sprawy
1 byli za budową hali w Skaszewie. Została wykonana dokumentacja w kwocie 50.000,00 zł na budowę 
hali. Zapytała czy pieniądze już przeznaczone mają być wyrzucone to w błoto? Uważała, ze to nie jest 
dobra gospodarka finansowa. Oznajmiła, że nie trzeba wybudować hali już, tylko prosi Pana Wójta 
i Panią Skarbnik o pozytywne rozwinięcie sprawy budowy hali. Może to być w okresie realizacji nawet 
dwóch, trzech lub czterech lat. Stwierdza, że gdy były podejmowane kroki budowy hali, zostały 
przeznaczone pieniądze i szkoda by było utracić. Doszli już daleko. Jeżeli chodzi o pieniądze
w budżecie i czy stać Gminę na naprawy dróg to w związku z tym przedstawiła w celu małego 
porównania. Na szkoły publiczne w PSP w Skaszewie, PSP w Przewodowie budżet zaplanowano na
4.000.000,00 zł. Gdzie w:
PSP Skaszewie -  101 uczniów oddziały 1-8, 34 uczniów w oddziałach przedszkolnych;
PSP Przewodowie -  109 uczniów oddziały 1-8, 30 uczniów w oddziałach przedszkolnych.
W SSP w Gzach jest 64 uczniów oddziały 1-8, 28 uczniów w oddziałach przedszkolnych. 
W PSP Przewodowie zaplanowano kwotę 2.181.602,00 zł, w PSP Skaszewie -  2.037.812,00 zł,
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a SSP w Gzach w kwocie 912.000,00 zł. Doliczając utrzymanie budynku po gimnazjum w Gzach 
w kwocie 200.000,00 zł, co daje łącznie ponad 1.100.000,00 zł na utrzymanie SSP w Gzach 
z budynkiem. Natomiast ogrzewanie w PSP Przewodowie i PSP Skaszewie wynosi 125.000,00 zł, a na 
ogrzewanie budynku po gimnazjum w Gzach Gmina wydaje 170.000,00 zł. Dodała, że można porównać 
utrzymanie poszczególnych szkół w Gminie Gzy. SSP w Gzy płaci za dowóz uczniów od Gzów do 
szkoły, a gdyby Pani Dyrektor złożyła zapytanie ofertowe na bilet miesięczny do przewoźnika, to by 
autobus nie dowoził uczniów do SSP w Gzach. Uważała, że należy zastanowić się nad budżetem, 
ponieważ Gmina przeznacza 200.000,00 zł na dowożenie dzieci do szkół.
Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki -  wymienił 5 nazw wsi: Kozłowo, Mierzeniec, Grochy, 
Imbrzyki, Grochy Stare. Zapytał Pani E. Oleksy czy jest w stanie powiedzieć jakie pieniądze zostały 
przeznaczone na te wsie przez dwie ubiegłe kadencje?
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że nie podejmuje się dyskusji, co jest ważniejsze czy 
hala gimnastyczne czy drogi albo jakieś inne inwestycje. Dodał, że dla każdego z nas będzie ważniejsze 
co innego w tym momencie. Prosił, aby ustosunkować się wyłącznie merytorycznie.
Radny W. Świątkowski -  uważał, że takie same kłody kładł jak Pan sołtys Panu Kołodziejskiemu jak 
chciał wybudować szkołę w Gzach. Dodał, że z tego co wie to przy szkole PSP w Skaszewie nie będzie 
to sama sala gimnastyczna. Prosił o udzielenie informacji przez Panią Dyrektor co jest zaprojektowane 
prócz samej sali gimnastycznej?
Dyrektor PSP w Skaszewie Włościańskim Pani Danuta Ojrzeńska -  poinformowała, że niektórzy 
Państwo radni oraz Pan Wójt znają projekt, który został zaadaptowany do warunków zabudowy dla PSP 
w Skaszewie Włościańskim. Oprócz części na boisko na zajęcia wychowania fizycznego będzie 
zaplecze sanitarne z łazienkami natryskowymi, sprzętem sportowym. Będzie również sala, która może 
być przeznaczona na świetlicę szkolną, a w łączniku, który będzie pomiędzy budynkiem właściwym 
sali gimnastycznej, a obecną szkołą będzie pomieszczenie na bibliotekę. Oznajmiła, ze także to nie tylko 
część boiskowa do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego, ale również wiele innych 
pomieszczeń. Z pewnością będą służyły uczniom w szerokim zakresie sportowym, kulturowych 
spotkań, uroczystości szkolnych oraz akademii.
Radna J. Świderska -  odniosła się do przedstawionych wydatków na poszczególne szkoły 
podstawowe z oddziałem przedszkolnym oraz szkoły publiczne. W rzeczywistości w budżecie 
zaplanowane są wydatki na kwotę 4.995.750,44 zł, gdzie Pani E. Oleksa stwierdziła, że jest
4.000.000,00 zł. Zrozumiała, iż Pani E. Oleksa chce likwidować kolejne szkoły, żeby taniej kosztowały. 
Dodała, że Pani E. Oleksa na ostatnim posiedzeniu sesji powiedziała, że dzieci nie muszą ćwiczyć na 
żadnej sali gimnastycznej, bo jest tyle sławnych sportowców, którzy ćwiczyli w takich warunkach jakie 
były. Uznała, że nie zagospodarowujemy tego co Gmina posiada, tylko oczekuje się coraz więcej. 
Uważa, że nie jest przeciwna dobrych warunków dla dzieci, żeby mogły się rozwijać. Każda ze szkół 
na terenie kraju powinna mieć jak najlepsze wyposażenie, w tym pomoce dydaktyczne, sale 
gimnastyczne. Jest za tym, żeby szkoły się rozwijały, tylko kwestia czy Gminę Gzy stać na tę 
inwestycję. Dodała, że ludzie którzy oglądają transmisje zastanawiają się czy zachowanie Pani 
E. Oleksy jest powodem, że uważa SSP w Gzach za zagrożenie dla szkół publicznych. Uznała, że nie 
pomaga to szkołom publicznym, gdy SSP w Gzach jest stawiana w złym świetle.
Radna E. Oleksa -  odpowiedziała, że przyznaje się do swoich słów, z tym że wtedy była za tym, aby 
nie przewozić dzieci do hali sportowej w Gzach, ale nie była przeciwna, aby budować halę w Skaszewie. 
Dodała, że ogółem zaplanowane w budżecie 4.995.750,44 zł, w tym PSP Przewodowo 2.181.602,00 zł, 
PSP Skaszewo 2.037.812,00 zł, dotacje dla SSP w Gzach w kwocie 755.791,44 zł.
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że dotacje dla SSP w Gzach ustalane są w oparciu 
o metryczkę subwencji. W roku 2019 szkoła PSP w Skaszewie utraciła statut małej szkoły, czyli nie 
otrzyma tej wagi 0,2. To jest około 1.200,00 zł na każdego ucznia w szkole. Natomiast SSP w Gzach
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nadal posiada statut małej szkoły, czyli w każdym oddziale jest mniej jak 12 uczniów. Oznajmiła, że 
z tego wynika ta różnica, jeśli chodzi o SSP w Gzach.
Radna E. Oleksa -  odpowiedziała, że rozumie, nie jest przeciwna i to nie jest wymysł czy dać SSP 
w Gzach więcej czy mniej. Zapytała czy kwota 4.995.750,44 zł jest razem ze szkołą SSP w Gzach? 
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że tak, bo jest to rozdział 80101 -  szkoły podstawowe. 
Radny A. Pychewicz -  obliczył, że 4.995.750,44 zł odjąć 755.791,44 zł -  kwota na szkołę SSP w Gzy, 
czyli w efekcie na dwie szkoły publiczne Gmina zaplanowała 4.239.959,00 zł.
Radny W. Świątkowski -  kierował słowa do radnej Pani J. Świderskiej twierdząc, że jak 
Pani E. Oleksa wypowiada się to „ uderzyć w stół, a nożyczki się odzywają'’. Uważał, że dowożenie 
uczniów jest dostosowane pod szkołę SSP w Gzach. Zapytał dlaczego kurs chemizacyjny odbył się 
w szkole SSP w Gzach i ile za to otrzymali pieniędzy?
Radna J. Świderska -  odpowiedziała, że kurs chemizacyjny odbył się w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
i w salach budynku szkoły nie wykorzystywanych przez SSP w Gzach, którymi dysponuje Urząd 
Gminy. Była to sala nr 4 i 5. A ile za to Gmina Gzy otrzymała, to nie wie, bo to nie są sale 
wykorzystywane przez SSP w Gzach.
Wójt C. Wojciechowski -  dodał, że mija się z prawdą to, że kurs chemizacyjny odbył się w SSP 
w Gzach. Firma zebrała dużo osób, gdzie najpierw chciała wynająć świetlicę wiejską. Okazało się, że 
mają 3 grupy, więc Gmina udostępniła firmie z Lublina dwie sale w budynku po PG w Gzach. Była 
ustalona odpłatność symboliczna, z tego względu, że kurs był dla naszych rolników. Zależało Gminie, 
aby zwróciło się za oświetlenie i ogrzewanie. Oznajmił, że była to kwota 250,00 zł za wszystkie 
szkolenia razem. Na dzień dzisiejszy sale są puste, więc uważał, że dobrze na ten cel zostały 
wykorzystane. Zasugerował, że dyskusja na złe tory się stacza, a tematem jest budżet i podjęcie 
uchwały. Uznał, że czy szkoła SSP w Gzach jest potrzebna, czy nie to ta dyskusja trwa już od dawna. 
Uczniowie szkoły SSP w Gzach to są dzieci tych samych rolników, co płacą podatki.
Sołtys wsi Przewodowo Poduchowne Jan Mosakowski -  zapytał, czy Gmina nie dokłada złotówki 
do ogrzewania, oświetlenia do szkoły SSP w Gzach?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że Gmina udostępnia jedynie budynek, a media, ogrzewanie, 
oświetlenie opłaca szkoła sama. Dodał, że wszystko jest do sprawdzenia, są rachunki, a nie ma żadnych 
ukrytych kosztów.
Radna Anna Chojnacka -  zapytała, czy droga Mierzeniec-Grochy Imbrzyki miała spełnione warunki, 
aby otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych? Czy mogła to być to inna droga? 
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że na koniec sierpnia było dofinansowanie na remonty dróg 
samorządowych, gdzie została wskazana ta droga. Aczkolwiek poważne uszkodzenia kawałka tej drogi, 
gdzie była robiona wstępna dokumentacja ze względu na tzw. drogi klęskowe po tych opadach 
krajowych została wykorzystana w drugim miejscu. Aby nie leżała w szafie i czasu nie było na 
stworzenie dokumentacji dla innej drogi. Droga Mierzeniec -  Grochy Imbrzyki była złożona do 
Województwa, gdzie Instytut określił, że brakuje 2 milimetrów do uznania za drogę klęskową. Co było 
skutkiem nie otrzymania dofinansowania o wartości 80%. A z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina 
otrzymała na pierwszą drogę 75%. Poinformował, że oprócz dokumentacji potrzebne są porozumienia 
z rolnikami, gdzie ich tereny rolne graniczą z drogami. Stwierdził, że w Gminie nie ma praktycznie 
dróg o stosownej szerokości pasa drogowego. Droga gminna w terenie zabudowanym musi mieć 
10 metrów, a w terenie nie zabudowanym 12 metrów pasa drogowego. Podsumował, że droga 
Mierzeniec- Grochy Imbrzyki spełnia te wymagania o stosownej szerokości pasa drogowego, a nie było 
dokumentacji na inną drogę.
Radna A. Chojnacka -  dodała, że jak Pan Wójt wie uszkodzenia na drodze zostały zażegnane. 
Oznajmiła, że dzieci z pobliskiej wsi chodzą do przystanku w kaloszach. Uważała, że są drogi, gdzie 
bardziej potrzebny jest remont dróg, a droga Mierzeniec -  Grochy Imbrzyki może poczekać.



- 20-

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że termin składania wniosku do Funduszu Dróg 
Samorządowych był bardzo krótki, nie było możliwości przygotować dokumentacji na inną drogę. 
Radny A. Pychewicz -  zapytał, ile wynosi cały koszt inwestycji drogi Mierzeniec?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że całkowity koszt z przebudową przepustów wynosi
1.200.000,00 zł.
Radny P. Kownacki -  korzystając z obecności Radcy Prawnego zapytał czy jest możliwość 
przyłączenia mieszkańca z Gminy Sońsk do Gminy Gzy?
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  odpowiedział, że jest możliwość, gdy Gmina Gzy podejmie 
uchwałę o przyłączeniu terenu z Gminy Sońsk do Gminy Gzy. Również ta sama uchwała musi być 
podjęta przez radę Gminy Sońsk o przyłączeniu tego mieszkańca z nieruchomościami do Gminy Gzy. 
Składa się wspólny wniosek za pośrednictwem Ministerstwa Administracji, gdzie sporządzone jest 
rozporządzenie przez Radę Ministrów. A wtedy następuje dołączenie danego terenu. Dodał, że do 
31 lipca taki wniosek musi wpłynąć, natomiast następuje od 1 stycznia.
Radny P. Kownacki -  zapytał, które wyjście było by lepsze czy przejęcie drogi przez Gminę Sońsk, 
czy przyłączenie mieszkańca?
Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że nie wiadomo jaka będzie decyzja rady Sońsk, 
a jaka rady Gzy. Na terenie innych gmin odbywa się to tak, że ta która oddaje nie chce podjąć uchwały, 
czyli nikt nie pozbywa się swojego terenu. Gmina, która chce przejąć mieszkańca podejmuje uchwałę, 
a ta sąsiednia, która ma oddać to zawsze jest raczej uchwała negatywna. Dodał, że tak walczy 
od jakiegoś czasu Gmina Zatory z Gminą Serock, gdzie trwa to już kilka lat.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział, że kosztorys budowy hali sportowej przy szkole PSP 
w Skaszewie to duża kwota. Dodał, że odcinek 5 kilometrowy drogi powiatowej Żebry-Włosty -  Żebry 
Falbogi kosztował 6.000.000,00 zł. Mimo tej ogromnej kwoty Powiat jak i Gmina buduje drogi. 
Wydaje się, że tyle lat co dyskusja trwa nad budową hali to kwota ta robi się jakby mniejsza. W tej 
chwili nad problemem dyskutujemy merytorycznie, czy chcemy to robić, czy nie i jakie będą koszty. 
Radny P. Kownacki -  dodał, że nie bójmy się inwestycji, ryzykujmy, ale z rozsądkiem.
Dyskusja zakończona.
f)
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 -  które stanowią załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „ za ” przy 0 głosów 
„ przeciwnych” oraz 0 głosów „ wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi nr 20 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „ za ” przy 
0 głosów „ przeciwnych” oraz 0 głosów „ wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę Nr 2 do projektu 
uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi nr 21 do niniejszego protokołu.
g)
Skarbnik E. Karpowicz -  odczytała projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy 
na rok 2020 z przyjętymi autopoprawkami.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „ za ” przy 0 głosów 
„ przeciwnych” oraz 0 głosów „ wstrzymujących” podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Gzy na rok 
2020 NrXI/72/2019 bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady i stanowi załącznik 
nr 22 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski - zarządził 10 minutową przerwę w obradach.
Ad. pkt 7.
Maria Kurpiecka -  powiedziała, że działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii należą do zadań własnych Gminy. 
Idealizacja prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych za pośrednictwem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Przy 
opracowaniu tego programu uwzględnione zostały założenia wynikające z narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020 oraz rekomendacje do realizowania i finansowania gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opracowanego przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Zadania programu na rok 2020 będą odniesione do zadań 
jakie były prowadzone w roku bieżący. Będą realizowane na terenie szkół jak również poprzez 
spotkania dla dorosłych o tematyce „propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia'’. Będzie 
także możliwość korzystania z poradni specjalisty do spraw uzależnień i psychologa prowadzonych 
w punkcie konsultacyjnym w Gzach. Kwota zaplanowana na zadania niniejszego programu 
to 34.650,00 zł, z czego na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się 32.050,00 zł, 
a przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 2.600,00 zł. Szczegóły tego programu oraz projekt uchwały 
był omawiany na komisjach oraz Państwo radni otrzymali szczegółowe materiały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Gzy na rok 2020
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020 i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/73/2019 w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na rok 2020 została podjęta bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk -  powiedział, że 
w grudniu 2018r. Rada Gminy Gzy zatwierdziła uchwałę dotyczącą wieloletniego programu rządowego 
„ Posiłek w szkole i w domu”. W związku z dostosowaniem jednej z uchwał z wytycznymi programu 
rządowego zobowiązane jest wprowadzenie poprawki w uchwale w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie „ Posiłek w szkole i w domu”. Poprawka dotyczy pkt 5 w załączniku 
do w/w uchwały w treści: „ Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gzach” zastępuje się zdaniem „ Koordynatorem jest Wójt Gminy Gzy”.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023 i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/74/2019 zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023 została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach H. Szajczyk -  powiedział, że 
w związku z dostosowaniem uchwały regulacji zawartych w ustawie o pomocy społecznej potrzebne 
jest podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Szczegółowe 
informacje uchwały zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 12.12.2019r. Treść uchwały została 
zatwierdzona pozytywnie.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie odstąpienia od żądania 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023 i poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/75/2019 w sprawie 
odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 została podjęta bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że Gmina otrzymała pismo z Ministerstwa Cyfryzacji 
w związku, że z dniem 25. 10.2019r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach 
publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego 
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacji. Na podstawie zamieszczonej 
w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych organ stanowiący jednostko samorządu terytorialnego, 
w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość 
stawek opłaty za zajęcie lm 2 pasa drogowego. Stawki opłaty o których mowa w ust. 4-6 nie mogą 
przekroczyć 10,00 zł za 1 dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty o której mowa w ust. 5 
nie może przekroczyć 200,00 zł. Z tym, że w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
stawki opłaty o których mowa w ust. 4-6 nie mają przekroczyć 0,20 zł za 1 dzień zajmowania pasa 
drogowego, a stawka opłaty o której mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 20,00 zł. Stwierdził, że 
z tego względu należy podjąć uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
gminnych. Oznajmił, że jest to praktycznie ta sama uchwała Rady Gminy Gzy z dnia 30.11.2015 r., 
która obowiązywała do tej pory. W związku z nowelizacją tej ustawy należało dodać pkt 6 w §2, czyli 
„ w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej -  0,20 zł” za 1 m2 zajęcia 
pasa drogowego. Do tej pory najniższa stawka za l m 2 wynosiła 1,00 zł. Natomiast w §3 ust. 2 stawka 
1 m2 za zajęcie pasa drogowego nie może przekroczyć 20,00 zł. Zostały obniżone stawki dla 
telekomunikacji z tego względu, aby nie ograniczać rozwoju dostępu usług cyfryzacji, czyli do 
szerokopasmowego Internetu. Pozostałe stawki zostały bez zmian. Dodał, że na tej podstawie uchwała 
powinna utracić moc z dnia 30.11.2015r.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg gminnych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów' W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg gminnych i poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/76/2019 w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że zaproponowane zmiany uchwały mają na celu 
uszczegółowienie zasad rozliczania dotacji przekazywanej dla szkół niepublicznych na uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiana polegała na tym, że dodany 
został jeszcze jeden załącznik, który będzie obowiązywał do rozliczenia dotacji, która została 
przekazana z budżetu Gminy na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy 
oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych 
na terenie Gminy Gzy oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji i poddał 
pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/77/2019 w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych 
prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 
dotacji została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady i stanowi załącznik 
nr 32 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że w związku ze zmianą przepisów od 3 grudnia 2019 r. 
dotyczącą zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków 
rewalidacyjnych to Rada Gminy określa na każdy rok szkolny średnią cenę paliwa w Gminie.
Średnia cena benzyny oraz oleju napędowego ustalona została na podstawie cen ze stacji benzynowej 
w Przewodowie Parcele, natomiast cenę autogazu dokonano uśredniono ze stacji LPG w Przewodowie 
Parcele i Szyszkach Włościańskich. Ceny ustalano na dzień 19.12.2019r. Średnia cena jednostki paliwa 
na rok szkolny 2019/2020 w wysokości:

1. Benzyna 95 -  4,89 zł/1
2. ON - 4,99 zł/1
3. LPG - 2,32 zł/1.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -
przedstawiła pozytywną opinię do projektu w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa 
w Gminie Gzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił pozytywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny 
jednostek paliwa w Gminie Gzy i poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych" oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XI/78/2019 w sprawie określenia 
średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gzy została podjęta bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie Rada Gminy powinna uchwalić program współpracy Gminy Gzy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pan Wójt ma obowiązek się taki projekt Państwu 
radnym przedstawić, gdzie został przedstawiony jak również konsultowany. Został umieszczony na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gzy jak i na tablicy ogłoszeń. Żadnych uwag od strony 
organizacji pożytku publicznego nie było. Dodał, że obecnie na terenie Gminy nie ma żadnej organizacji 
pożytku. Natomiast projekt uchwały przedstawiony był na poprzednich komisjach. Oznajmił, że na 
ostatniej sesji projekt uchwały nie był uwzględniony w porządku obrad, z tego względu, że został 
umieszczony w celu konsultacji. Ostatnia sesja odbyła się 29 listopada 2019r., a projekt konsultowany 
był do 02.12.2019r.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii 
do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -
przedstawiła negatywnie zaopiniowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 
Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  także przedstawił negatywną opinię 
Komisji do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
1 poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  2 głosami „za”, przy 9 głosach 
„przeciwnych” oraz 4 głosach „wstrzymujących” nie podjęła bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że jakiś czas temu wpłynęła drogą mailową petycja, którą 
Państwo radni otrzymali. Dodał, że z treści tej petycji wynika, że zamiarem osoby, która pisała petycję 
jest, aby samorządy przekazały zgodnie z właściwością do Sejmu i Senatu. W tym celu został 
przygotowany projekt uchwały, gdyż kompetencjami Sejmu i ewentualnie Senatu jest sprawa zmiany 
w prawie, bo ma taką inicjatywę. W treści petycji jest zawarte prawo miejscowe, co w tym zakresie 
dotyczy miejsc parkingowych przy kościołach, cmentarzach, szpitalach. W przypadku Gminy Gzy na 
naszym terenie nie ma szpitali, a parkingi przy cmentarzach i kościołach tak. Te miejsca parkingowe są 
bezpłatne, bo nie są miejscami komunalnymi . Stwierdził, że w związku z tym jest projekt uchwały, 
a w części co dotyczy do Sejmu i Senatu przekazać zgodnie z właściwościami.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał treść projektu uchwały w sprawie przekazania petycji, 
a następnie otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania 
petycji.
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XI/79/2019 w sprawie przekazania 
petycji została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady i stanowi załącznik 
nr 37 do niniejszego protokołu.
Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 15.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  oznajmił, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi 
do protokołu z X ses ji.
Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2019r. został przyjęty przez 
aklamację.
Ad. pkt 16.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że sprawy bieżące Gminy to:
- został rozliczony azbest, czyli popularnie eternit do utylizacji, którego koszt wyniósł ponad 

26.000,00 zł;
- został zakupiony samochód strażacki marki Reno dla OSP Gzy o pojemności 4.500 litrów;
- przekazano agregat prądotwórczy marki PRAMAC o mocy 13 KW;
- rozliczony projekt „ Ja w Internecie”, którego realizacja została w 100% dofinansowana. Dodał, że 

można powiedzieć, że około 150.000,00 zł zostało na terenie Gminy Gzy.
- została podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie drogi Sulnikowo- 

Nowe Skaszewo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 727.396,00 zł;
- złożone zostały kolejne wnioski MIAS ( Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw) dla 

5 sołectw;
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- został złożony wniosek do FOGR-u (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na budowę drogi 
Żebry-Wiatraki o długości 633 metry;

- zostały zamontowane i odebrane lampy solame w miejscowościach: Przewodowo Majorat, Sisice, 
Zalesie Pacuszki oraz Żebry-Falbogi.

Ad. pkt 17.
Radny Witold Czapliński -  odniósł się do słów na początku sesji dotyczących „ zamykania ust" na 
wspólnych posiedzeniach komisji. Dodał, że procedujemy na komisjach omawiając poszczególne 
uchwały, a potem opiniując to uważał, że sesja powinna być tylko formalnością. W kwestii Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Gzach zapytał „ komu kole w oczy ta szkoła”? Stwierdził, że dzieci takie same 
są jak w pozostałych szkołach na terenie Gminy Gzy. Też się uczą, a na każdej sesji jest temat SSP 
w Gzach. Przypomniał, że kilka dnie temu spotkali się radni podczas spotkania opłatkowego. Była miła 
i sympatyczna atmosfera. A dziś ten czar prysnął i dokąd zmierzają sam nie wiedział. Były to jego 
uwagi.
Radna E. Oleksa -  odpowiedziała, że nikomu „nie kole” szkoła SSP w Gzach. Dodała, że jeżeli 
mówione jest o PSP Przewodowo, o PSP Skaszewo, a potem zaczyna się temat o SSP w Gzach w formie 
nie złośliwej, a przedstawiając dane szkoły. Uznała, że Pani radna J. Świderska od razu reaguje, bo 
czemu szkoła została wywołana. Dodała, że Panie Dyrektorki ze szkół publicznych nie mają za złe, gdy 
się mówi o tych szkołach. Oznajmiła, że nie jest wrogo nastawiona do SSP w Gzach. Chodziło jej o to, 
aby przedstawiane zostały koszty, które są pokrywane z budżetu Gminy, które należy przekazywać dla 
szkół. Uznała, że Pani Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy, założycielka SSP w Gzach nigdy nie 
stwierdziła, że źle mówi się o SSP w Gzach. Uważała, że „ nie da sobie robić z mózgu burzy”, że Gmina 
nic nie partycypuje do szkoły SSP w Gzach.
Radny P. Kownacki - odniósł się do wypowiedzi na temat dzieci. Powiedział, że jako radni nie 
segregują żadnych dzieci, bo wszystkie dzieci są tak samo szanowane i kochane.
Radny W. Czapliński -  dodał, że Pani Skarbnik przedstawiła finanse w szkołach, co idzie za tym 
zgodność z przepisami.
Radna E. Oleksa -  dopowiedziała, że gdyby Pani Dyrektor SSP w Gzach złożyła zapytanie ofertowe 
na dowóz dzieci do szkoły Społecznej, to okazało by się czy partycypuje Gmina, czy nie. Była pewna, 
że nie byłoby dowozu dzieci do szkół)7.
Radny Włodzimierz Żbikowski -  powiedział, że jest nowy w tej kadencji i słyszy tylko, że szkoła 
SSP Gzy, a inne szkoły. Zapytał czy choćby Gmina dokładała do dowozu bądź ogrzew7ania to czy 
dzieciom z SSP Gzy nie należy się? Czy rodzice dzieci nie płacą podatków7? Czym dzieci uczęszczające 
do SSP W Gzach różnią się od dzieci z Przewodowa i Skaszewa? Uważał, że przy wspólnym stole 
powinniśmy ze sobą rozmawiać, a jak ktoś ma jakiś pomysł to wspólnie na tym pomyśleć. Pan Wójt 
i Pan Zastępca codziennie pracują do 19.00 bądź 20.00. Podnieśli administrację w Gminie, bo leżała 
i co mogą to robią. Został zakupiony samochód strażacki, a każdy z obecnych wie jakie były problemy. 
Były zarzucone również zwolnienia w Gminie, a każdy sam zrezygnował, a kodeks pracy wymagał, 
aby podpisać się na liście obecności.
Radny W. Świątkowski -  powiedział zwracając się do Pana Wójta, że problem jest we wsi Słończewo. 
Brakuje kilku znaków, gdzie droga przelotowa jest przez Słończewo od Strzegocina do Gotard. 
Uważał, że brak oznakowania może spowodować poważny wypadek. Zapytał czy w budżecie nie ma 
rezerw na 2 znaki? Dodał, że prosił już w7 tej kwestii Pana Wójta, a w odpowiedzi usłyszał, że zakup 
oznakowania należy zrealizować z funduszu sołeckiego.
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Wójt C. Wojciechowski -  zdawał sobie sprawę, że każdy radny ma swoje wyznaczone kierunki i chce 
je  realizować. Jednak uważał, że trzeba patrzeć na to pod innym kątem. Fundusz sołecki jest 
przeznaczany na drobne rzeczy, które są niezbędne w danej wiosce. Większość wiosek w' Gminie 
kupuje znaki, jeżeli uważają, że są potrzebne. Uważał, że dopóki Gmina ma możliwość skorzystać 
z  Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie dofinansowanie wynosi 75% to należy iść w tym kierunku, 
bo w Gminie drogi są w bardzo złym stanie. Uznał, że należy traktować wszystkich po równo, a na ile 
Gminę stać to te drogi będą remontowane. Dodał, że są wioski, które przeznaczyły fundusz sołecki na 
organizowanie pikników. Uwnżał, że jak ktoś chce się bawić, to stać go będzie za własne pieniądze, 
a  nie koniecznie podszywać to pod fundusz sołecki. Oznajmił, że fundusz sołecki powinien być 
decydowany z rozwagą. Są wioski, które wymyślają inwestycję za fundusz sołecki, a potem dzwonią 
do Gminy, że nie mogą przejechać przez drogę. Uważał, że żwirowranie bądź posypanie tłuczniem dróg 
lokalnych, gdzie dojazd jest do dwóch lub trzech osób wydaje mu się bardziej racjonalnym pomysłem 
na wykorzystanie funduszu sołeckiego.
Radny A. Pychewicz -  odniósł się do wypowiedzi Pana radnego Żbikowskiego. Powiedział, że oni 
jako klub nie kwestionują działalność Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach, a w żadnym wypadku 
nie są negatywnie nastawieni. Dodał, że im mniej otrzymują informacji, tym rodzi się więcej domysłów, 
a mieszkańcy pytają. Stwierdził, że stąd właśnie zadają pytania na sesji, żeby wiedzieć co mieszkańcom 
odpowiadać. Im więcej transparentności to mniej ich zadawanych pytań.
Radny W. Czapliński -  oznajmił, że Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła, jeśli chodzi 
o finansowanie oraz subwencję oświatową. Zwrócił się do Pani radnej A. Chojnackiej odnośnie drogi 
Mierzeniec. Uważał, że droga Mierzeniec nie będzie dobrze wyglądała jak nadejdzie wiosna i opady 
deszczu. W miejscu gdzie jest rozmoknięta, to nie da się nic poprawić. Należy ja wyremontować, a pani 
radna o tę drogę walczyła.
Radna Anna Chojnacka -  odpowiedziała, że walczyła o załatanie dołu, który na tej drodze był. Pytała 
wtedy tylko czy nie było innej drogi pilniejszej do zrobienia. Oznajmiła, że droga jest w tej chwili 
poprawiona i uważała, że rok wytrzyma.
Radny W. Czapliński -  dodał, że jest możliwość odnowienia drogi Mierzeniec mając 75% 
dofinansowania.
Radna Anna Chojnacka -  odpowiedziała, że od Państwa Kucińskich oraz Betlejewskich widziała, 
jak  dziecko do przystanku autobusowego szło w kaloszach. To jest ta droga od Państwa 
Betlejewskich.
Radny W. Czapliński - dodał, że od kilku lat starał się o tą drogę Kozłówka-Krzemień. Pisane były 
petycje do rady Gminy Gzy, do Byłej Pani Wójt, gdzie podjęta została decyzja.
Zastępca Cezary Parzychowski -  powiedział, że decyzja została przekazana Starostwu Powiatowemu. 
W  pierwszej kolejności droga Krzemień-Kozłówka była zrobiona. W tej chwili Starosta wystąpił o 
decyzję środowiskowa. Gmina rozmawiała z Panem Starostą, gdzie postara się włożyć udział własny 
do tej inwestycji. Starosta Pułtuski chciał, aby ustalić z Państwa radnymi kolejność dróg do 
wyremontowania i w takiej kolejności jest realizowana. Dodał, że ustalone było, która droga będzie 
pilniejsza do wyremontowania, a droga Mierzeniec jest na pierwszym miejscu. Te stanowisko Państwa 
radnych przekazane zostało Staroście. Droga Krzemień-Kozłówka nie jest drogą gminną, a to co 
Państwo radni uchwalili zostało przekazane Staroście w Pułtusku.
Radny W. Żbikowski -  zapytał o program „Ja w Internecie”. Czy przekazane zostały do szkół 
komputery, czy dzieci z nich korzystają? Dodał, że Gminę ten projekt kosztował wiele pracy.
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Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że zostały przekazane już wcześniej. Szkoła PSP 
w Przewodowie oraz PSP w Skaszewie otrzymały po 11 komputerów, gdzie miały być wykorzystywane 
w szkołach.
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  dodał, że są wykorzystywane do pracy w szkołach dla dzieci.
Ad. pkt 18.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 18.28 zamknął 
XI sesję Rady Gminy Gzy.
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