
RADA GMINY GZY 


Protokół Nr 111/2014 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. 


Gzy grudzień 2014 rok 
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w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 


Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.40 otworzył III Sesję Rady Gminy 


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


stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 


13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 


Radni nieobecni: 


1. Filipowicz Marianna 

2. Kwiatkowska Bożena 


Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel- przedstawił proponowany porządek obrad: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 


odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej 


opłaty. 


6. Podjęcie uchwały w sprawie odkreślenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 


za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 


zamieszkałej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla 


Przewodniczącego Rady Gminy Gzy. 


9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla 


Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy. 


10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłacania diet radnym. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 

W tym momencie na salę obradprzybyła radna Marianna Filipowicz. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu - 14. 

Przewodniczący L. Pytel - zwrócił SIę z pytaniem, czy są Inne propozycJe do 

przedstawionego porządku obrad? 

Radny Jacek Barkała - w imieniu radnych Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił 

wniosek zdjęcie z porządku obrad punktu 8, 9 i 10. 

Uzasadnił, że na chwilę obecną nie ma jeszcze uchwalonej uchwały budżetowej na rok 2015 

zdaniem Klubu nie jest stosowne w tym momencie podejmowanie uchwał odnośnie 

wynagrodzenia radnych. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad punktu 8,9 

i 10. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 5 głosach "wstrzymujących" zaakceptowała wycofanie 

z porządku obrad punktu 8, 9 i 10. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał porządek obrad z uwzględnieniem wycofanych 

punktów i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 5 głosach "wstrzymujących" przyjęła bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady porządek obrad w brzmieniu jak niżej: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 


odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej 


opłaty. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie odkreślenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 


za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 


zamieszkałej. 


7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

11. Sprawy bieżące gminy. 

12. Wolne wnioski i pytania. 

13. Zamknięcie Sesji. 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 

Ad. pkt 3. 

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

Nr II/2014 w dniu 09 grudnia 2014 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł SIę 

z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - poinformowała, że uchwała z 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty jest aktualna tylko do końca roku, ponieważ do końca 2014 r. był 

ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W tej chwili jest 

już po przetargu, dziś została podpisana umowa. Przetarg był ogłaszany dwa razy. 

Wykonawcą jest ta sanla firma. W związku z tym należy podjąć stosową uchwałę odnośnie 

odpłatności za odbiór odpadów komunalnych. Jej propozycja to projekt uchwały adekwatny 

do wyboru oferty kwotowej tego samego wykonawcy. Powiedziała, że po poprzednich 

przetargach kwota jaką gmina płaciła miesięcznie za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

wynosiła 21.600 zł. Po nowym przetargu kwota jaką gn1ina będzie płacić miesięcznie to 

26.124 zł. Ogólnie kwota miesięczna zwiększyła się ok. 5.000 zł. Wzrost kosztów wiąże się 

z recyklingiem i odbiorem. Wyjaśniła, że do tej pory była podjęta uchwała odnośnie opłat za 

gospodarowanie odpadów komunalnych od gospodarstwa domowego. 
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Było to 20 zł od odpadów komunalnych segregowanych i 30 zł od odpadów komunalnych 

niesegregowanych. Opłatą było objętych 854 gospodarstwa domowe. Po półtorarocznych 

opłatach i rozmowach z mieszkańcami gminy było dużo niezadowolenia, że osoby gdzie 

mieszka 1 osoba, czy 2 osoby płacą tyle gdzie są rodziny wielodzietne. W przygotowanym 

projekcie uchwały jest propozycja opłaty od 1 mieszkańca, która da określoną kwotę. 

Nadmieniła, że wcześniej nawet od gospodarstwa domowego było trudno ustalić, ponieważ 

w 1 gospodarstwie były 2 gospodarstwa domowe, a deklaracja była złożona jako 

1 gospodarstwo domowe, a gmina taką deklarację musiała przyjąć. Natomiast teraz 

w zależności od ilości osób w danym gospodarstwie opłata będzie zróżnicowana. 

W projekcie uchwały aby zostały pokryte koszty zagospodarowania odpadów komunalnych 

oraz koszty wysyłanych upomnień jej propozycja to 11 zł od odpadów komunalnych 

zbieranych w sposób selektywny miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość 

i 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zwalnia się od opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi siódmą i każda następną osobę zamieszkująca daną 

nieruchomość, w przypadku rodzin wielodzietnych lub wielopokoleniowych, utrzymujących 

się wspólnie. Po analizie na wspólnym posiedzeniu Komisji, Komisje doszły do wniosku, że 

być może 11 zł za odpady segregowane dla osoby będzie to kwota zbyt wysoka 

w porównaniu z kwotą jaka była płacona. Następnie przedstawiła, jakie stawki były do tej 

pory w sąsiednich gminach: 

- w Gminie Kamiewo od osoby 8 zł za odpady segregowane 14 zł za odpady 

niesegregowane; 

- w Gminie Świercze - 1- 2 osoby odpady segregowane 27 zł , odpady nie segregowane 37 zł; 

3 - 4 osoby odpady segregowane 34 zł, odpady niesegregowane 44 zł; 

powyżej 4 osoby odpady segregowane 42 zł, odpady niesegregowane 52 zł. 

W naszej gminie jak powiedziała wcześniej stawka za gospodarowanie odpadów 

komunalnych była ustalona od gospodarstwa domowego: i wynosiła 20 zł za odpady 

segregowane i 30 zł za odpady niesegregowane. Stawki te były ustalone przed przetargiem, 

kiedy gmina nie znała jeszcze kwoty za usługę. Ogólnie gmina musiała dokładać do 

gospodarki śmieciowej, ponieważ środki finansowe zebrane od mieszkańców były 

niewystarczające. 

Przewodniczący L. Pytel- poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu Komisji i poprosił Przewodniczących Komisji o odczytanie opinii. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez członka Komisji Mariusza 

Mordwińskiego proponując stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 9 zł za odpady komunalne segregowane i 15 zł za odpady komunalne 

niesegregowane miesięcznie od osoby do 6 osób zamieszkujących na jednej nieruchomości. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 22.12.2014 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniej szego protokołu. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

Emilia Oleksa - powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez 

członka Komisji Zdzisława Kaczorowskiego proponując stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł za odpady komunalne segregowane i 15 zł za 

odpady komunalne nie segregowane miesięcznie od osoby do 6 osób zamieszkujących na 

jednej nieruchonl0ści. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 22.12.2014 r. 

stanowi załącznik nr 4 do niniej szego protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak - w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa 

Ludowego wnioskował 15 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 9 zł l za 

gospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych. W paragrafie 3 projektu uchwały 

zaproponował zwolnienie szóstej i każdej następnej osoby zamieszkałej nieruchomości. 

Radny Jacek Grochowski - uznał, że opłata od gospodarstwa domowego była metodą 

niesprawiedliwą, ponieważ gdy jest 2 osoby, czy 1 osoba to źle. A tam gdzie jest 4, czy 

5 osób to jest niesprawiedliwie, tak uważają niektórzy. Przypominał, że w tamtym czasie 

ustalając metodę ustalenia opłaty, też były wahania. Ale radni, szli tropem tego, że ustawa 

działa dopiero póhora roku. Póhora roku temu od rodziny, czyli od kosza płaciło się 15 zł. 

Podnosząc stawkę od gospodarstwa domowego była to podwyżka trzydzieści kilka procent. 

Wydawało się to bardzo dużo. Uważał, że jeżeli teraz jest propozycja 9 zł od osoby, to 

rodzina wieloosobowa będzie płaciła więcej o 120%. Zwalniając szóstą, czy siódmą i każdą 

następną osobę to może jest to ukłon w stronę rodzin wielodzietnych. Jednak z drugiej 

strony ta sama rodzina musi zapłacić za pierwsze osoby więcej i nie o 8 zł, 7 zł, tylko 9 zł. 

W jego ocenie jest to masło maślane. Był zdania, że lepiej zrobić 7 zł od każdej osoby, niż 

zwalniać kolejne osoby i robić sztuczny układ. Dodał, że poza tym wiadomo jest, że do tej 

pory 20% nie płaci za gospodarowanie odpadów konlunalnych. 
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W związku z tym, jeśli podwyżka będzie tak drastyczna, oby był złym wróżem - 500/0 nie 

zapłaci. Powiedział, że nie chce zgłaszać następnego wniosku, bo jest wniosek, który uzyskał 

pozytywną opinię jednej Komisji tj. 8 zł za odpady segregowane i 15 zł za odpady 

niesegregowane i uważał, że jest to i tak już wysoka podwyżka. Podkreślił, że będzie optował 

za tym wnioskiem, aby płacili wszyscy, aby nie robić sztucznych zwolnień, ponieważ to nic 

nie da. 

Radny Piotr Kownacki - żeby ludzi zmusić do segregowania odpadów komunalnych 

zaproponował 8 zł za gospodarowanie odpadów selektywnych i 16 zł za gospodarowanie 

odpadów nieselektywnych. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski Mieczysław Skorupski - skoro mówiono o zwolnieniach 

z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych to zapytał, czy wzięto pod uwagę ludzi 

zamieszkałych na terenie gminy i zameldowanych, a pracujących za granicą i uczących się, 

którzy nie przebywają na terenie gminy? Uznał, że to też należałoby uwzględnić. 

Następnie powiedział, że gmina Gzy ma udział w wysypisku śmieci w Płocochowie, na które 

przekazane zostały spore pieniądze, a mieszkańcy gminy zostali z kwitkiem. Uważał, że 

ustawa, którą uchwalili posłowie, to napędzenie kasy firmom. Dodał, że wcześniej firmie 

w wyniku indywidualnej umowy z właścicielem nieruchomości opłaciło się odbierać kosz za 

14 zł Im-c. A teraz urosły raptownie koszty, gdy w tej chwili paliwo jest tańsze o 1,50 zł na 

jednym litrze .Według niego zmówiło się kilka firm i ustaliło cenę, żeby przystąpić do 

przetargu i go wygrać. Był zdania, że gmina powinna unieważnić przetarg do skutku. Ajeśli 

nic nie można z tym zrobić, to po co spotykają się Wójt, radni i sołtysi. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w tej chwili nawet Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych śmieci nie wozi na wysypisko do Płocochowa, ponieważ wysypisko nie spełnia 

warunków. Firmy, które odbierają odpady przekazują je do recyklingu w Mławie, gdzie mają 

podpisaną umowę i nie ma innego wyboru, bo muszą się z tego wywiązać. Jej zadaniem, 

gospodarka odpadami została uregulowana odgórnie. A temat podejmowany 10 lat wcześniej 

upadł. Wyjaśniła, że gminę do odbioru i segregacji zobowiązuje ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Gmina ma oddawać coraz więcej śmieci, śmieci 

segregowanych, a jeżeli nie wywiąże się z tego będą nakładane kary. W związku z tym 

gn1ina musi respektować ustawę. Jeśli chodzi o przetarg to, to, że firmy do przetargu 

przystępują pojedynczo, nie jest sprawą zależną od gminy. 
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Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski - uważał, że jeśli do urzędu gminy wpłynęła 

tylko jedna oferta przetargowa, to powinna być automatycznie odrzucona. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że nie ma możliwości odrzucenia oferty, jeżeli ta oferta 

spełnia warunki. Poinformowała, że gmina ogłosiła dwa przetargi i nie może ogłaszać 

przetargów w nieskończoność, ponieważ zapłaci karę za nieodbieranie śmieci. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski - był zdania, że w specyfikacji można ująć, że 

do przetargu muszą przystąpić przynajmniej dwie firmy. 

Wójt B. Polańska - miała odmienne zdanie. Stwierdziła, że gmina, czy chce, czy nie chce 

musi odbierać odpady komunalne od mieszkańców. Do tego jeszcze nie wie jak wydatki 

potraktuje Regionalna Izba Obrachunkowa, ponieważ gmina powinna tak ustalić stawki, żeby 

do odbioru odpadów komunalnych nie dołożyła nawet złotówki. Jednocześnie dodała, że 

mówi się o odgórnym ustaleniu stawek, żeby gminy nie dokładały pieniędzy z własnego 

budżetu. 

Sołtys wsi Sulnikowo Helena Grzelakowska - zapytała, o ile procent wzrosły koszty 

wywozu śmieci dla gminy i odpowiedziała, że 20%. Dalej zapytała, czemu są tak 

drastycznie podwyżki dla mieszkańców - 145% od osoby? 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - uznała, że też się nad tym zastanawiała. Ale za 

ostatnie 1 i 1/2 roku tj. od lipca 2013 r. do przypisu gmina dołożyła 50.000 zł. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - zapytała, dlaczego koszty mają ponosić wszyscy 

mieszkańcy bo gmina źle ustaliła stawki? 

Skarbnik E. Głowacka - przyznała, że gmIna dołożyła, bo były za niskie stawki. 

A obecnie stawki podwyższa się, żeby skalkulować koszt. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - zapytała, czy mieszkańcy mają dołożyć? 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że do tego co było, gmina już dołożyła i zapłaciła. 

Jednocześnie nadmieniła, że przez dołożenie do śmieci nie został zrobiony kawałek drogi 

lub coś innego. Jednak gmina nie może dokładać do śmieci. Uznała, że koszty wywozu 

odpadów komunalnych faktycznie wzrosły o 21 %, ale jeżeli rozliczyć je w stosunku do 

liczby osób i koszty wg przetargu, to tak wychodzi. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - uznała, że koszty wywozu odpadów wzrosły 

o 20% i zapytała dlaczego płacący opłatę śmieciową mają płacić za tych, którzy jej nie płacą? 

Stwierdziła, że jedni odbiór śmieci będą mieli za darmo, a ona będzie płaciła pięciokrotnie. 
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Następnie zapytała, czy pod uwagę będą brane osoby zamieszkałe fizycznie czy 

zameldowane? Dodała, że jej rodzina składa się z sześciu osób, ale jest ich tylko dwoje, 

czworo jest poza domem. Dzieci nie mają tam meldunku, czy będą płacić podwójnie? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie chodzi o osoby zameldowane tylko zamieszkałe. 

Odnośnie podwyższenia o 21 % kwoty miesięcznej płatnej firmie "Błysk" za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, powiedziała, że przez 11/2 roku gmina już dołożyła i pieniędzy od 

mieszkańców nie chce. Chce tylko, żeby od tego momentu równoważyły się wpływy od 

mieszkańców z opłat i opłata dla wykonawcy usługi. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - była zdania, że skoro wywóz odpadów 

komunalnych wzrósł o 20%, to mieszkańcom opłatę należy podnieć 20%. 

Wójt B. Polańska - zapytała o różnicę, która jest pokrywana z budżetu gminy przez półtora 

roku. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - powiedziała, że Pani Wójt podała, że gmina płaci 

miesięcznie za gospodarowanie odpadami 21.600 zł. 

Wójt B. Polańska - zgodziła się z tym i wyjaśniła, że w kwocie 21.600 zł są pieniądze 

zebrane od mieszkańców i pieniądze, które dołożyła gmina z budżetu. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - stwierdziła, że nie jest to wina mieszkańców, że 

takie były rozliczenia i że nie wszyscy płacą za odbiór śmieci. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że jak mówiła wcześniej , że w czasie kiedy była 

ustalana składka 20 zł i 30 zł gmina nie znała ceny przetargu i stawka była ustalona 

w ciemno. Gdyby była ustalona wyższa, z budżetu gminy nie byłoby konieczne dołożenie 

środków z tym, że stawka ta naj prawdopodobniej wynosiłaby 30 zł i 40 zł. Dodała, że zdaje 

sobie sprawę, że podwyżka jest drastyczna. 

Sołtys wsi Sulnikowo H. Grzelakowska - zapytała, na jakiej podstawie będzie obliczane, 

ile osób zanlieszkuje w rodzinie? Jej zdaniem, każdy może powiedzieć, że jego dzieci nie 

mieszkają, że się wyprowadziły, są tylko zameldowane? Nie wie, czy nie będzie to ze stratą 

dla gminy? Oznajmiła, że sama osobiście powinna się cieszyć bo w jej przypadku będzie 

taniej. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że gmina Gzy ma ok. 3.900 mieszkańców, ale 

w wyniku analizy zamieszkuje ją 3.300 mieszkańców. Jest trochę wczasowiczów 

przyjeżdżających na własne posesje. Natomiast rodziny i dzieci, które są zameldowane, 

a nie mieszkają, na podstawie zaświadczeń złożonych do deklaracji będą zwolnione z opłaty. 
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Pod uwagę będą brane osoby, które mieszkają na terenie gminy, pracują i przez cały czas 

przebywają. Uznał, że są różne debaty odnośnie ustalania opłaty, ale idealnych rozwiązań nie 

ma. 

Sołtys Wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski - odczytał z harmonogramu wywozu odpadów 

przez firmę "Błysk" -"odpady zmieszane + mokre - 2.01.2015 r.,odpady suche - 2.01.2015 r." 

po czym zapytał, czy po odpady przyjedzie 2 samochody i czy na pewno dwa? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że tak. 

Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski M. Skorupski - poinformował, że ostatnio wszystkie odpady 

ładowano do jednego samochodu. W ten sposób firma zmniejsza koszty i zarabia na tym. 

Przewodniczący l. Pytel - poddał pod głosowanie wniosek Pani Wójt proponowany 

w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej 

opłaty tj. stawkę opłaty 11 zł za odpady segregowane od osoby i 15 zł za odpady 

niesegregowane , ze zwolnieniem z opłaty siódmej i następnej kolejnej osoby zamieszkującej 

nieruchomości. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - Ogłosów "za" ,przy 

14 głosach "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" odrzuciła wniosek proponowany 

w projekcie uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego tj. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 8 zł za odpady segregowane i 15 zł za odpady niesegregowane. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz l głosie "wstrzymującym" przyjęła w/w wniosek. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz 

wprowadzenia zwolnień od tej opłaty. z uwzględnieniem przyjętego wniosku i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 19łosie "wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr III/6/2014 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty - która stanowi 

załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 
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Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że dotychczasową deklarację, którą podpisywali właściciele 

gospodarstw domowych należy zmienić i dostosować do nowo podjętej uchwały. W związku 

z tym został opracowany nowy wzór deklaracji., którą można składać w fonnie papierowej 

i elektronicznej. Po podjęciu uchwały, uchwała zostanie przekazana do ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Po ogłoszeniu, po 14 dniach 

deklaracja zostanie przekazana mieszkańcom z prośbą o wypełnienie i zwrócenie do urzędu 

gminy. Na podstawie złożonej deklaracji będą naliczane opłaty. W deklaracji znajduje się 

również pytanie, czy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy ( szambo) 

i o jakiej pojemności lub przydomową oczyszczalnię ścieków, iż ustawodawca teraz będzie 

regulował gospodarkę śmieciową. W tym roku planuje pozbierać chętnych na przydomowe 

oczyszczalnie, żeby w następnym budżecie planować środki finansowe i ewentualnie 

wystąpić o środki, które będą po pierwszym półroczu następnego roku. 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - również przedstawiła pozytywną opinię do wlw projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałej i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr 1II/7/20 14 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej - która stanowi 

załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodniczący L. Pytel - poinfonnował, że z upływem kadencji Wójta odbywają się 

wybory. 
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Po wybraniu Wójta i złożeniu przez nIego ślubowaniu rozpoczyna się nowa kadencja 


Wójta. Wójt jest kierownikiem i pracownikiem urzędu, który otrzymuje wynagrodzenie. 


W związku z tym zachodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia. Dalej przedstawił tabelę 


jaka obowiązuje dla wójtów w gminie do 15.000 mieszkańców: 


• 	 wynagrodzenie zasadnicze 4.200 zł do 5.900 zł 

• dodatek funkcyjny do 1.900 zł. 

Przypomniał pobory Pani Wójt w minionej kadencji: 

• 	 wynagrodzenie zasadnicze - 4.600 zł 

• 	 dodatek funkcyjny - 1.700 zł 

• 	 dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia zasadniczego - 920 zł 

• 	 dodatek specjalny (od 20 do 40% ) w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego 

i dodatku funkcyjnego - 1.575 zł 

Łączna suma wynagrodzenia wynosiła 8.795 zł brutto. 

Uważał, że pobory Pani Wójt wypadałoby nieco podnieść. Zaznaczył, że nie mówi tu 

o wielkich kwotach, bo gminy nie stać na to. Przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu 

Komisji były podane dwie propozycje kwotowe. Jedna z kwot została pozytywnie 

zaakceptowana większością głosów przez Komisję Rolnictwa i Budżetu. Komisja Oświaty, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa nie wypracowała stanowiska, ponieważ były równo rozłożone 

ilości głosów. 

Następnie przedstawił, propozycję wynagrodzenia Pani Wójt: 

• 	 wynagrodzenie zasadnicze - 5.000 zł 

• 	 dodatek funkcyjny - 1.700 zł 

• 	 dodatek za wysługę lat w wysokości 20% -1.000 zł. 

• 	 dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego dodatku 

funkcyjnego - 1.675 zł 

Łączne wynagrodzenie brutto wynosiłoby 9.375 zł. 

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

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinformował, że Komisja 

zaproponowała wynagrodzenie Wójta Gminy proponując miesięczne wynagrodzenie brutto 

w wysokości 9.375 zł. tj. podniesienie wynagrodzenia zasadniczego z kwoty 4.600 zł do 

kwoty 5.000 zł, pozostałe procentowe składniki wynagrodzenia pozostałyby bez zmian. 
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Zastępca Przewodniczącego Kontisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - powiedziała, że Komisja nie ustaliła propozycji do projektu uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

W ójta Gminy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 5 głosach "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr III/8/2014 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy - która stanowi załącznik nr 7 do 

niniej szego protokołu. 

Wójt B. Polańska - podziękowała radnym za głosowanie i stwierdziła, że jest to najgorsza 

uchwała, której musiała słuchać, iż dotyczyła jej osoby. Poinformowała, że na terenie gminy 

pracuje już 38 lat i myśli, że jest to ostatnia uchwała, jaka została podjęta na temat jej 

wynagrodzenia. Myśli również, że jeśli pozwoli jej zdrowie 4 lata bardzo solidnie 

przepracować. Uznała, że podniesienie wynagrodzenia jest zobowiązujące do jeszcze lepszej 

pracy jaka była. Zapewniła, że zdaje sobie sprawę, że wiele spraw jest jeszcze do zrobienia 

i zrobi wszystko, żeby okres 4 lat pracy z Radą nie był stracony. 

Ad. pkt 8. 

Przewodniczący L. Pytel - wyjaśnił, że plany pracy Komisji Rady Gminy Gzy były 

omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Gzy. Do projektu uchwały 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Gzy był wniesiony jeden dodatkowy 

punkt. Dalej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - powiedział, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Rady Gminy Gzy z wnioskiem zgłoszonym przez członka Komisji i jednocześnie 

Wiceprzewodniczącego Rady S. Franczaka o umieszczenie w drugim kwartale 2015 r. 

punktu dotyczącego informacji o stanie opieki zdrowotnej, weterynaryjnej, bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie 
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zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy z wnioskiem zgłoszonym przez 

członka Komisji Rolnictwa i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady S. Franczaka 

o umieszczenie w drugim kwartale 2015 r. punktu dotyczącego informacji o stanie opieki 

zdrowotnej, weterynaryjnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr III/9/2014 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 8 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że tematy ujęte w planach pracy Komisji Rady 

Gn1iny Gzy powtarzają się w planie pracy Rady Gminy Gzy. Plan pracy Rady również był 

przedmiotem obrad stałych Komisji i stanowi załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Gminy Gzy. Odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr III1l0/2014 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 9 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

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

Ad. pkt 11. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - powiedział, że do urzędu gminy zgłosili się 

pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej ski ego w Warszawie, którzy w ramach 

działania "Szkolenie dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 wyrażają chęć zorganizowania szkolenia 

dla rolników z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem 

korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Przy zgłoszeniu SIę 

chętnych od 25 osób do 30 osób przyjedzie firma i nieodpłatnie zorganizuje szkolenie. 

Następnie przedstawił program szkolenia: 

• czym jest i co obejmuje rachunkowość rolnicza? 
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• 	 najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej, 

• 	 zasady rachunkowości rolniczej, 

• 	 rodzaje ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia, 

• 	 aktywa i pasywa w jednostce gospodarczej, 

• 	 sprawozdanie finansowe, zakres informacji i sposób jej wykorzystania, elementy 

sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 

pieniężnych, 

• 	 wykorzystanie danych w rachunkowości do podejmowania decyzji operacyjnych 

i rozwojowych, raporty i ich analiza, planowanie i analiza odchyleń, 

• 	 wycena składników majątkowych gospodarstwa rolnego, 

• 	 rachunek wyników według wybranych scenariuszy wyników, 

• 	 analiza odchyleń i realizacji od planu, elementy planowania finansowego, 

• 	 wyznaczenie kosztów kluczowych 

• obliczenie wskaźników z elen1entami analizy. 

Szkolenie trwałoby dwa dni, i byłoby najprawdopodobniej w miesiącu lutym 2015 r. 

Zgłoszenia będą przyjmowane przez cały styczeń 2015 na telefon urzędu lub bezpośrednio 

przez niego. 

Wójt B. Polańska - podziękowała wszystkim za kolejny pracowity rok 2014, w którym 

wiele udało się zrobić. Stwierdziła, że mijający rok był bogaty w różne wydarzenia, 

w wydarzenia miłe jak dożynki zorganizowane po raz pierwszy z Powiatem i wydarzenia 

smutne dla OSP Przewodowo, której spłonął samochód. Jednak końcówka roku jest 

przyjemna, iż udało się pozyskać nowy samochód. Jednak z minionego roku należy się 

cieszyć, ponieważ wiele rzeczy z Radą i sołtysami udało się zrobić dla mieszkańców gn1iny. 

Taką nadzieję ma również na przyszły rok, iż przy wspólnym zaangażowaniu na pewno uda 

się wiele zrobić. Na nowy 2015 rok życzyła zdrowia, szczęścia, zgodnej współpracy, 

wszelkiej pomyślności, uśn1iechu i spokoju. 

Ad. pkt 12. 

Wolnych wniosków i pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - z uwagi na to, że jest to ostatnia Sesja Rady Gminy Gzy 

w 2014 r. jako mieszkaniec gminy i Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym 
.. .

mInIOnej i obecnej kadencji oraz Pani Wójt za współpracę, a Państwu sołtysom za 

cierpliwość. 
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Na progu nowego roku 2015 życzył wszystkim obecnym, a za ich pośrednictwem najbliższym 

rodzinom, sąsiadom i mieszkańcom gminy zdrowia, dużo radości, szczęścia pomyślności, 

wzajemnej współpracy, zrozumienia, dialogu i porozumienia, lepszych wyników 

ekonomicznych w gospodarstwach i optymizmu. Wszystkin1 życzył wszystkiego najlepszego, 

aby przyszły rok był dobrym rokiem, ponieważ czeka nas dużo wydarzeń politycznych, 

społecznych i gospodarczych. 

Ad. pkt 13. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.37 

zamknął III Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

PRZEWODNIGZĄCY
~'- J~o ~~ 

Zofia Pszczółkowska 
Leon Pytel 




