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PROTOK Ó Ł NrIV/2015 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 21 stycznia 2015 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 13.10 otworzył IV 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 

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

Radni nieobecni: 

1. Mordwiński Mariusz 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel- powiedział, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy Państwo 

radni. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt 

chciałaby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Nie widząc żadnych propozycji zmian, zaproponował przyjęcie porządku 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 i ustalenia stawki 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Gzy na rok 2015. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

al 	przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy; 
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bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 

ci odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy; 


dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie 


Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 


el głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy; 

fi głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy. 

9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2015: 

al przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok; 


ci odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy; 


dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej; 


el dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 


fi głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy; 


g/ głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 


10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Sprawy bieżące gminy. 

13. Wolne wnioski i pytania. 

14. Zamknięcie Sesji. 

Na wniosek Przewodniczącego L. Pytla - Rada Gminy jednomyślnie przyjęła wlw porządek 

obrad. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

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

Nr 111/2014 odbytej w dniu 30 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. 
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Przewodniczący L. Pytel - udzielił głosu przedstawicielce rodziców Publicznego Gimnazjum 

w Gzach Pani Marii Stępniewskiej . 

Pani Maria Stępniewska w ramach realizacji szkolnego projektu edukacyjnego "Szkoła-

współpracy" oraz ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę " przy współpracy z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach pod honorowym patronatem 

Wójta Gminy Gzy w imieniu społeczności Publicznego Gimnazjum w Gzach tj. rodziców, 

uczniów, nauczycieli i dyrektor PG zaprosiła wszystkich na spektakl teatralny "Książę szuka 

żony", który odbędzie się 12.02.2015 r. o godz. 17.00 w hali sportowej gimnazjum w Gzach. 

Przewodniczący L. Pytel podziękował przedstawicielce rodziców, Pani dyrektor PG-

w Gzach i młodzieży za zaproszenie. Zapewnił, że radni postarają się wziąć udział 

w spektaklu. 

Ad. pkt S. 

Wójt Gminy Barbara Polańska przypomniała, że temat był omawiany na poprzedniej-

Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014 r. Po analizie uchwały przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Ciechanowie, RIO zwróciła uwagę, że po nowelizacji ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w uchwale nie może być zapisu dotyczącego 


wyboru jednej metody. W związku z tym w obecnej uchwale są dwie metody o płatności za 


zagospodarowanie odpadów. Jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 osób opłata jest od osoby, 


powyżej 5 osób opłata jest od gospodarstwa domowego. 


Pytań nie było. 


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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj przedstawił pozytywną -

opinię do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 09.01.2015 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 12.01.2015 r. -

stanowi załącznik nr 4 do niniej szego protokołu. 
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Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia -

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 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 IVI1112015 -

która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że wraz z określeniem wyboru metody zmienia się 

również deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , która 

jest od osób i od gospodarstwa domowego. 

Pytań nie było. 

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

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj poinformował, że -

Komisja przyjęła informację przedstawioną przez Panią Wójt do projektu uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - przedstawiła pozytywną opinię do w/w 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 IV112/2015 -

która stanowi załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Teresa Linka - powiedziała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2015 określa sposób 

realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu 

narkomanii. 



i 
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Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kierunki 

działań określone w Programie stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych 

w latach poprzednich. Program jest integralną częścią rozwiązywania problemów 

społecznych na lata 2014 - 2020 w gminie Gzy i jest zgodny z założeniami ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

przeciwdziałaniu narkomanii, Narodowego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na lata 2011 -2015, ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zamierzone 

działania z zakresu profilaktyki narkomanii to prowadzenie profilaktycznych działań 

informacyjnych, edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 

w szczególności dla młodzieży - uczniów Publicznego Gimnazjum w Gzach i rodziców. 

Realizacja zadania odbędzie się przez wykłady, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, 

promowanie zdrowego stylu życia, zajęcia sportowe oraz inne formy edukacyjne. 

Problematyka z zakresu problemów alkoholowych to zadanie realizowane przez: 
. . 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży 

w tym prowadzenie różnych zajęć pozalekcyjnych. Sposób realizacji to wdrażanie 

efektywnych profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zapobiegających używaniu substancji 

psychoaktywnych, rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów 

związanych z używaniem środków psychoaktywnych, przeprowadzenie różnorodnych form 

działalności informacyjnej, edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholowej. Ponadto 

organizowanie i finansowanie innych form działań edukacyjnych i zapobiegawczych w tym 

widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, otwartych środowiskowych imprez 

artystycznych odbywających się bez udziału alkoholu promujących zdrowy styl życia

integrujących w tym kampania "Postaw na rodzinę ". Jednocześnie w Programie jest zadanie 

z zakresu przeciwdziałania przemocy. Jest to problem, który w gminie się nasila. Zadanie to 

będzie realizowane przez prowadzenie działań wspierających przez poradnictwo, 

organizowanie pomocy interwencyjnej dla ofiar przemocy i ich rodzin oraz podejmowanie 

wszelkich działań na rzecz ograniczenia skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez 

orgaruzowanle 

działanie Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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Kolejne zadanie to rozwiązywanie problemów alkoholowych przez zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej I rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

współuzależnionych, osób będących w kryzysie i ofiar przemocy. Realizacja zadania będzie 

następowała przez organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych 

oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, który już istnieje i jest prowadzony przez Panią 

psycholog i Panią terapeutę, ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu udziału 

w programach terapeutycznych, czyli korzystanie z programów Ośrodka Terapii Poradni 

Zdrowia Psychicznego w Pułtusku, kierowanie na leczenie do placówek lecznictwa 

odwykowego, finansowanie zespołów biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu. Środki na realizację Programu pochodzić będą z opłat za wydane zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota na rok 2015 wynosi 46.200 zł w tym na profilaktykę 

z zakresu narkomanii przeznacza się środki w wysokości 3.500 zł. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji do odczytania opinii do 

projektu uchwały. 

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

do projektu uchwały w spraWIe uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Gzy na rok 2015. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wlw projektu 

uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Gzy na rok 2015 i podał 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 IV/1312015 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2015 - która stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

al 
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Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 

zatwierdzana jest razem z uchwałą budżetową i jest dokumentem planistycznym. Obowiązek 

sporządzenia dokumentu nakłada ustawa o finansach publicznych, na okres, na który 

zaciągnięto kredyty lub planuje się zaciągnąć kredyty, pożyczki lub emisje papierów 

wartościowych. WPF Gminy Gzy została opracowana na okres 2015 - 2021, na jaki gmina 

ma zaciągnięte kredyty bankowe. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się 

głównie na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii 

wydatków jednocześnie uwzględniając zmiany jakie są przewidywane w roku 2015 odnośnie 

subwencjonowania gmin jak również zmiany z tytułu naliczenia dochodów z tytułu udziałów 

w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od roku 2015. Ustawa o finansach 

publicznych art. 243 określa w sposób precyzyjny przez ilustrację matematyczną zasady 

obliczania limitu zadłużenia - wzór na podstawie którego jest wyliczany dopuszczalny 

wskaźnik zadłużenia i wskaźnik planowany do spłaty rat kredytów i odsetek. W WPF ogółem 

dochody dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe. 

W WPF dla każdego roku objętego prognozą określa się: 

- dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty, subwencje, dotacje, dotacje, udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych; 

- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, dotacje majątkowe z budżetu państwa, 

środki unijne; 

- wydatki bieżące i wydatki majątkowe; 

- wynik budżetu; 

- przychody; 

- kwotę długu; 

- wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. 

W roku 2015 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 2015 r. Od roku 2016- 2017 przyjęto 

wzrost o 3%, w latach następnych 2018 - 2021 wstawione są kwoty stałe z uwagi na ryzyko 

błędu. 

Na rok 2015 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie 



wprowadzono na podstawie informacji jakie gmina uzyskała od Wojewody 

biorąc historyczne 

opłat lokalnych są wpływy z lat 

Jeśli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku i dotacji i środków na inwestycje w roku 2015 

podstawie analizy zasobów. 

Porzowo. 

wysokościach z uwagI na 

- 10.102. 090 zł, 

dochody majątkowe 228.300 zł, zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2015 r. 

jak i uchwale budżetowej gminy skalkulowane zostały przy 

uwzględnieniu sytuacji finansowej gminy i możliwości uzyskania dochodów, jak również 

do realizacji i obligatoryjności 

Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych. W budżecie 2015 r. 

zabezpieczono minimum wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu 

nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. W ciągu roku kwoty wydatków bieżących 

środków, dotacji, co będzie 

Na 2015 r. zaplanowano wydatki ogółem 9.930.390 zł w tym bieżące 9.331.925 zł, wydatki 

598.465 zł. Wielkości te zgodne są z projektem uchwały budżetowej na rok 2015. 

zawartymi umowami oraz 

jedno zadanie inwestycyjne 

wykazie przedsięwzięć jako zadanie 

w poszczególnych latach celem 

do roku 2021. 
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zadań własnych 

Mazowieckiego. 

Od roku 2016 przyjęto wartość dotacji w stałych kwotach tj. 2.300.000 zł 

wykonanie z lat poprzednich. 

Baza wyjściową do ustalenia wpływów z podatków 

poprzednich oraz przyjęto wzrost od 2% do 5%. 

przyjęto szacunkowo sprzedaż mienia komunalnego na 

Zaplanowano sprzedaż trzech działek we wsi Pękowo i jednej działki we wsi 

Dotacje i środki na inwestycje zaplanowano w niewielkich 

pozyskanie środków z zewnątrz tzn. od Wojewody, środków z Unii. 

W trakcie pozyskiwania środków WPF będzie aktualizowana. 

Dochody ogółem na 2015 r. wynoszą 10.330.390 zł w tym dochody bieżące 

Wydatki zarówno w WPF 

z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych 

wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. 

z 

ulegają zmIanIe z uwagI na uzyskiwanie dodatkowych 

aktualizowane w ciągu roku. 

majątkowe 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z 

harmonogramem spłat rat kredytów. 

W wydatkach majątkowych zaplanowano na inwestycje roczne 

i jedno zadanie bieżące, które jest umieszczone w 

wieloletnie. 

Jeśli chodzi o wynik budżetu, to jest planowana nadwyżka 

zabezpieczenia środków na spłatę kredytów w każdym roku 



- 9 -

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.901.050 zł. Zgodnie z harmonogramem 

spłat zaciągnięte kredyty będą spłacane do 2021 r. włącznie. 

Wskaźniki spłat zobowiązań są zachowane w okresie spłaty zgodnie z art. 234 ustawy 

o finansach publicznych. 

Jeśli chodzi o przedsięwzięcie, to jedno przedsięwzięcie bieżące dwuletnie realizowane 

jest w Publicznym Gimnazjum w Gzach, środki pozyskane są w 100% z budżetu unijnego 

i wydatki majątkowe - zadanie dotyczące budowy budynku gospodarczego na potrzeby 

Urzędu Gminy. 

Z uwagi na to, że plan wydatków na 2014 r. był niższy od przetargu zadania nie wykonano i 

przesunięto do realizacji w roku 2015. 

Od momentu opracowania WPF i uchwały budżetowej do chwili obecnej zaszły zmiany. 

W związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Dopowiedziała, że na posiedzeniach komisji były omawiane zmiany, ale doszła jeszcze jedna 

sprawa. Ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów i są wytyczne RIO, że jest zmiana 

rozporządzenia klasyfikacji budżetowej. W związku z tym, że będą podejmowane uchwały 

należy dokonać zmian klasyfikacji budżetowej. Chodzi tu głównie o dochody z tytułu wpłat 

za odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Do tej pory dochody te jako 

dochody bieżące gminy były klasyfikowane w dziale 75618049 , w tej chwili zgodnie 

z rozporządzeniem dochody z tego tytułu są przeniesione jak i wydatki w dziale 9002049-

Gospodarka komunalna - gospodarka odpadami. 

Sprawa druga dotyczy wydatków gdzie został skreślony paragraf 435 i 437. Są to paragrafy 

dotyczące opłat telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i opłaty za Internet. Obecnie 

wszystkie opłaty są w jednym paragrafie 436 i otrzymują brzmienie" Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych". 

bl 

Wiceprzewodniczący S. St. Franczak odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej -

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej. 

Uchwała Nr Ci.335.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie 

z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 



- 10 -

o projekcie uchwały o wieloletniej prognozIe finansowej - stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

c/ 

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

projektu uchwały. 

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

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu-

uchwały. 

d/ 

Wójt B. Polańska przedstawiła autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy-

Finansowej Gminy Gzy: 

1. Zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę 302.400,00 zł w dziale 756 rozdział 75618 

paragraf 0490, a zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 327.888,00 zł w dziale 900-

90002-0490 z uwagi na zmianę klasyfikacji dochodów w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., a obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. i zwiększenie 

opłat za odpady komunalne wynikające z ustaleń nowych stawek Uchwała Rady Gminy, 

zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 25.488,00 zł w dziale 900-90002-4300 

z przeznaczeniem na realizację świadczenia usług pn. "Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy " po 

przeprowadzonym przetargu /załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały/o 

2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4210 o kwotę 

5.747,38 zł i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 5.747,38 zł w dziale 150 

rozdział 15011 paragraf 6639 z przeznaczeniem na projekt "Przyśpieszenie wzrostu 

konkurencji województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu " wynikającej z partnerskiej współpracy przy realizacji projektu 

z Województwem Mazowieckim i przy udziale środków unijnych / załącznik nr 1, 2 i 5 do 

projektu uchwały/o 

3. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 756 rozdział 75615 

paragraf 0310 i zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 801 
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rozdział 80103 paragraf2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia 

realizowanego projektu w roku 2014 "Radosne oddziały przedszkolne "lzałącznik nr 1 i 2 

do projektu uchwały/o 

4. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 801-80110-6050 on kwotę 20.000,00 zł 

przeznaczone na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Gzach ", a zwiększyć plan 

wydatków w dziale 801-80110-6050 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na 

"Utwardzenie drogi przy Publicznym Gimnazjum w Gzach "lzałącznik nr 2 i 10 do 

projektu uchwały budżetowej/o 

5. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia Rozporządzenia Ministra Finansów 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. 

z 30 grudnia 2014 r., poz. 1952/ w dziale 750-75023, 801-80101, 801-80110 i 852-85219 

skreśla się paragraf 4350 i 4370, gdyż zostały uchylone w/w rozporządzeniem, a plan 

wydatków zwiększa się w powyższych działach w paragrafie 4360, który otrzymuje 

brzmienie: "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych " w kwocie 22.000,00 zł, 

zmiana dotyczy opłat za usługi dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych 

w sieci stacjonamejlzałącznik nr 2 do projektu uchwały/o 

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - stanowią 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Radna J. Koc powiedziała, że chodzi jej o sprawę sprzedaży działki we wsi Porzowo. -

Przypomniała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

wniosła prośbę, aby nie sprzedawać działki we wsi Porzowo, ponieważ jest propozycja od 

mieszkańców wsi Porzowo, żeby działka była przekazana społeczności wiejskiej. W związku 

z tym powiedziała, że nie wie jak wygląda sprawa, skoro działka zaplanowana jest do 

sprzedaży. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że po ostatnim posiedzeniu Komisji gmina wstrzyma się 

ze sprzedażą działek. Na pewno będą jeszcze inne działki w innych miejscowościach. 

Przewodniczący L. Pytel poddał pod głosowanie przedstawione przez Panią Wójt-

autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

1. Zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę 302.400,00 zł w dziale 756 rozdział 75618 

paragraf 0490, a zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 327.888,00 zł w dziale 900-
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90002-0490 z uwagi na zmianę klasyfikacji dochodów w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., a obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. i zwiększenie 

opłat za odpady komunalne wynikające z ustaleń nowych stawek Uchwała Rady Gminy, 

zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 25.488,00 zł w dziale 900-90002-4300 

z przeznaczeniem na realizację świadczenia usług pn. "Odbieranie i zagospodarowanie 
" 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy po 


przeprowadzonym przetargu /załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały/o 

" 

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

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła w/w autopoprawkę. 

2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 421 O o kwotę 

5.747,38 zł i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 5.747,38 zł w dziale 150 

rozdział 15011 paragraf 6639 z przeznaczeniem na projekt "Przyśpieszenie wzrostu 

konkurencji województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 
" 

wiedzy o Mazowszu wynikającej z partnerskiej współpracy przy realizacji projektu 

z Województwem Mazowieckim i przy udziale środków unijnych / załącznik nr 1, 2 i 5 do 

projektu uchwały/o 
" 

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

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła w/w autopoprawkę. 

3. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 756 rozdział 75615 

paragraf 0310 i zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 801 

rozdział 80103 paragraf 2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia 
" 

realizowanego projektu w roku 2014 "Radosne oddziały przedszkolne /załącznik nr 1 i 2 

do projektu uchwały/o 

"
;

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

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła w/w autopoprawkę. 

4. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 801-80110-6050 on kwotę 20.000,00 zł 

przeznaczone na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

"
;

termomodemizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Gzach , a zwiększyć plan 

wydatków w dziale 801-80110-6050 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na 

"
;

"Utwardzenie drogi przy Publicznym Gimnazjum w Gzach /załącznik nr 2 i 1 O do 


projektu uchwały budżetowej/o 
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" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu- 12 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

5. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia Rozporządzenia Ministra Finansów 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. 

z 30 grudnia 2014 r., poz. 1952/ w dziale 750- 75023,801-80101,801-80110 i 852-85219 

skreśla się paragraf 4350 i 4370, gdyż zostały uchylone w/w rozporządzeniem, a plan 

wydatków zwiększa się w powyższych działach w paragrafie 4360, który otrzymuje 

brzmienie: "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych " w kwocie 22.000,00 zł, 

zmiana dotyczy opłat za usługi dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych 

w sieci stacjonamejlzałącznik nr 2 do projektu uchwały/o 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek 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 IV/14/2015 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 10 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 9. 

a/ 

Wójt B. Polańska - przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 2015. 

Wystąpienie Wójta Gminy Gzy - stanowi załącznik nr II do niniejszego protokołu. 

bl 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak odczytał oplmę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 

2015 rok. 

Uchwała Nr Ci.336.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie 

z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

c/ 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poinformował, że Komisja -
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pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 

z uwzględnieniem wniosku członka Komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady 

Stefana Franczaka dotyczącego wykreślenia z załącznika Nr 10 - Wydatki na zadania 

inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - zadania pn. 

"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodemizacji budynku 

Publicznego Gimnazjum w Gzach", a wstawienie w to miejsce zadania pn. Utwardzenie" 

wewnętrznej drogi dojazdowej przy Publicznym Gimnazjum w Gzach " do projektu uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 

d/ 

Wójt B. Polańska - przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2015: 

1. Zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę 302.400,00 zł w dziale 756 rozdział 75618 

paragraf 0490, a zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 327.888,00 zł w dziale 900-

90002-0490 z uwagi na zmianę klasyfikacji dochodów w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., a obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. i zwiększenie 

opłat za odpady komunalne wynikające z ustaleń nowych stawek Uchwała Rady Gminy, 

zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 25.488,00 zł w dziale 900-90002-4300 

z przeznaczeniem na realizację świadczenia usług pn. "Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy " po 

przeprowadzonym przetargu /załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały/o 

2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4210 o kwotę 

5.747,38 zł i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 5.747,38 zł w dziale 150 

rozdział 15011 paragraf 6639 z przeznaczeniem na projekt "Przyśpieszenie wzrostu 

konkurencji województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu " wynikającej z partnerskiej współpracy przy realizacji projektu 

z Województwem Mazowieckim i przy udziale środków unijnych / załącznik nr 1, 2 i 5 do 

projektu uchwały/o 

3. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 756 rozdział 75615 

paragraf 0310 i zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 801 

rozdział 80103 paragraf 2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia 

realizowanego projektu w roku 2014 "Radosne oddziały przedszkolne "/załącznik nr 1 i 2 
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do projektu uchwały/o 

4. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 801-80110-6050 on kwotę 20.000,00 zł 

przeznaczone na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Gzach ", a zwiększyć plan 

wydatków w dziale 801-80110-6050 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na 

"Utwardzenie drogi przy Publicznym Gimnazjum w Gzach "/załącznik nr 2 i 10 do 

projektu uchwały budżetowej/o 

5. 	W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia Rozporządzenia Ministra Finansów 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. 

z 30 grudnia 2014 r., poz. 1952/ w dziale 750-75023, 801-80101, 801-80110 i 852-85219 

skreśla się paragraf 4350 i 4370, gdyż zostały uchylone w/w rozporządzeniem, a plan 

wydatków zwiększa się w powyższych działach w paragrafie 4360, który otrzymuje 

brzmienie: "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych " w kwocie 22.000,00 zł, 

zmiana dotyczy opłat za usługi dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych 

w sieci stacjonarnej /załącznik nr 2 do projektu uchwały/o 

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok - stanowią załącznik nr 13 do 

niniej szego protokołu. 

el 
Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - powiedział, że budżet to regulacja zagadnień 

finansowych po stronie. dochodów i wydatków. Każdy chce, żeby dochody były jak 

najwyższe. Z drugiej strony gmina Gzy jest gminą rolniczą i żeby ulżyć rolnikom radni chcą 

zmniejszyć podatki. Dlatego w związku z obniżeniem ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na terenie gminy na 2015 r. przez poprzednią Radę, po stronie dochodów 

dla gminy stracono 206.000 zł. Uważał, że są to pieniądze, które mogłyby być przeznaczone 

na inne cele np. odcinek drogi. W jego ocenie innych źródeł finansowania w dochodach nie 

ma, ponieważ w gminie nie ma dużych zakładów poza jednym. Biorąc pod uwagę wydatki 

uznał, że nie da się gospodarować dobrze , jeżeli subwencji oświatowej nie wystarcza na 

wypłaty, nie licząc remontów, dowożenia dzieci i zakupu opału do ogrzania budynków. 

Myśli, że na temat szkół będzie rozmowa na najbliższych posiedzeniach komisji. 

Oszczędności muszą być gdzieś znalezione. Przypomniał, że w 2012 r. był na posiedzeniu, na 

którym wskazywano oszczędności. 
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Jego zdaniem, me ma zbyt dużych oszczędności po likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gzach. W tamtym czasie mówiono, że temat wróci i temat wrócił. 

Podkreślił, że jeżeli tak będzie dalej, to nie wie jak się będzie przedstawiał budżet na następny 

rok. 

Następnie poruszył sprawę kultury. Powiedział, że znajdujemy się w Świetlicy Wiejskiej 

w Gzach. Budżet na kulturę to pensje pracowników biblioteki i usługi - pozostałe koszty 

rodzajowe - 400 zł. Nie ma w nim środków finansowych przeznaczonych na kulturę. 

Poinformował, że jeżeli znajdą się jakieś wolne pieniądze, to przeznaczałby je na kulturę, bo 

zaczyna się coś dziać. Dodał, że dziś jest dzień wolny, ponieważ jest zajęta sala. Ale wczoraj 

(20.01.2015 r. miał przyjemność być na sali. Przyjeżdżają tu dzieci z całej gminy, trzydzieści 

kilka osób i mile spędzają czas. Jutro (22.01.2015 r.) będą zajęcia z policją, a 27.01.2015 r. 

będzie spotkanie dzieci ze strażakami. Podkreślił, że dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

jest osobą kreatywną, ponieważ w 2014 r. organizowała w szkołach przedstawienia i konkurs 

noworoczny. W jego ocenie w gminie Gzy kulturę zaprzepaszczono w 1990 r., a tak 

naprawdę już w 1982 r., tj. z chwilą powstania w Gminnym Ośrodku Kultury w Gzach szkoły 

podstawowej. Obecnie wiadomo jest, co się w tym budynku znajduje - nie spełnia tego pod 

co był zaprojektowany. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że wiadomo jest, że chciałoby się robić szybko 

i dużo. Każdy chciałby, żeby na jego terenie coś powstało. Uznał, że dobrze jest, że jest 

fundusz sołecki, bo w danej miej scowości w zależności od liczby mieszkańców można 

wykonać jakieś przedsięwzięcie. Ponadto dla gminy jest procentowy zwrot wykonanych 

wydatków. Uznał, że trzeba oszczędzać tam gdzie można w tym na oświacie i zdrowiu, ale 

nie do maksimum, iż oświata i zdrowie, to dwie gałęzie, które dają możliwość rozwoju, 

kultury i dobrego samopoczucia społeczeństwa. Twierdząc, że jeszcze nie uchwalony budżet 

jest na miarę możliwości dochodów gminy dobry, poprosił o jego przyjęcie. 

Radna J. Koc była wyrazicielką wypowiedzi radnego jednocześnie 

Wiceprzewodniczącego Rady S. Franczaka. Powiedziała, że nie podnosiła specjalnie 

żadnych wniosków o środki na kulturę, ponieważ wie, że budżet jest bardzo skromny i trzeba 

oszczędzać na każdym kroku we wszystkich działach. Przypomniała, że kiedyś mówiła, że 

Świetlica Wiejska w Kozłówce jest wyremontowana i jest do dyspozycji mieszkańców wsi. 

Prosiła, żeby w okresie wakacji i ferii zimowych ktoś tam mógł pracować i dopilnować 

wszystkiego. 
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Gdyby znalazła się taka osoba, młodzież miałaby się gdzie spotkać, porozmawiać, zagrać 

w tenisa, czy inne gry ale nie ma na to pieniędzy. Dziwiła się bardzo, że w budżecie gminy 

na 2015 r. nie ma zaplanowanych żadnych środków na szerzenie kultury. W prawdzie jest 

założenie planu finansowego instytucji kultury, ale dotyczy tylko biblioteki. Od momentu 

kiedy został zlikwidowany Gminny Ośrodek Kultury nic się nie dzieje. Zamarły Koła 

Gospodyń Wiejskich i nigdzie nie spotyka się młodzież. Dla przykładu podała, że mieszkańcy 

wsi Kozłówka mają piękne stroje ludowe, które są niewykorzystywane. Jest jej wszystkiego 

bardzo szkoda, ponieważ w kulturze pracowała wiele lat, a teraz musi patrzeć na to co się 

dzieje. 

fI 

Przewodniczący L. Pytel poddał pod głosowanie autopoprawki wniesione przez Panią -

Wójt: 

1. Zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę 302.400,00 zł w dziale 756 rozdział 75618 

paragraf 0490, a zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 327.888,00 zł w dziale 900-

90002-0490 z uwagi na zmianę klasyfikacji dochodów w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., a obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. i zwiększenie 

opłat za odpady komunalne wynikające z ustaleń nowych stawek Uchwała Rady Gminy, 

zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 25.488,00 zł w dziale 900-90002-4300 

z przeznaczeniem na realizację świadczenia usług pn." Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy" po 

przeprowadzonym przetargu /załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały/. 

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

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 
" "

2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4210 o kwotę 

5.747,38 zł i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 5.747,38 zł w dziale 150 

rozdział 15011 paragraf 6639 z przeznaczeniem na projekt Przyśpieszenie wzrostu 
"

konkurencji województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu" wynikającej z partnerskiej współpracy przy realizacji projektu 

z Województwem Mazowieckim i przy udziale środków unijnych Izałącznik nr 1, 2 i 5 do 

projektu uchwały/. 



- 18 -

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

3. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 756 rozdział 75615 

paragraf 031 O i zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 10.085,01 zł w dziale 801 

rozdział 80103 paragraf 2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia 

realizowanego projektu w roku 2014 "Radosne oddziały przedszkolne "/załącznik nr 1 i 2 

do projektu uchwały/o 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

4. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 801-80110-6050 on kwotę 20.000,00 zł 

przeznaczone na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Gzach ", a zwiększyć plan 

wydatków w dziale 801-80110-6050 o kwotę 20.000,00 zl z przeznaczeniem na 

"Utwardzenie drogi przy Publicznym Gimnazjum w Gzach "lzałącznik nr 2 i 1 O do 

projektu uchwały budżetowej/o 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu- 11 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" większością głosów przyjęła w/w 

autopoprawkę· 

5. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia Rozporządzenia Ministra Finansów 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. 

z 30 grudnia 2014 r., poz. 1952/ w dziale 750-75023, 801-80101, 801-80110 i 852-85219 

skreśla się paragraf 4350 i 4370, gdyż zostały uchylone w/w rozporządzeniem, a plan 

wydatków zwiększa się w powyższych działach w paragrafie 4360, który otrzymuje 

brzmienie: "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych " w kwocie 22.000,00 zł, 

zmiana dotyczy opłat za usługi dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych 

w sieci stacjonamejlzałącznik nr 2 do projektu uchwały/o 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę. 

gI 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 

z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Budżetową 

Gminy Gzy na rok 2015 Nr IV/15/2015 - która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że po wyborach samorządowych następują wybory do 

organów samorządu mieszkańców, czyli organów pomocniczych. W związku z tym zarządza 

się przeprowadzenie wyborów sohysów i rad sołeckich w terminie do dnia 31 marca 2015 r. 

W tym celu Wójt Gminy zobowiązany jest do ustalenia szczegółowego harmonogramu 

czynności wyborczych, ustalenia dla poszczególnych sołectw terminów zebrań wyborczych 

i zawiadomienie o nich zainteresowanych mieszkańców oraz wyznaczenia pracowników 

Urzędu Gminy do obsługi zebrań wiejskich. Nadmieniła, że po dzisiejszej Sesji, z sohysami 

będą ustalane daty i miejsce zebrań wiejskich w sprawie wyborów sohysów i rad sołeckich. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do 

organów samorządu mieszkańców i poddał pod glosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwalę Nr IV/1612015 

w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców - która stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

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

Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska - poinformowała: 

• Do końca stycznia 2015 r. zostanie złożony wniosek na realizację zadania pn. "Przebudowa 

drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki ". 

Na zadanie jest przeznaczone 150.000 zł. Zostało zlecone wykonanie kosztorysu. 

Chodzi o przedłużenie drogi, żeby mieszkańcy z drogi asfaltowej mogli zjeżdżać do wsi. 

• Na terenie gminy będzie realizowany odcinek drogi powiatowej ok. 500 mb /przedłużenie 

wcześniej realizowanych odcinków/ przez wieś Zalesie, do realizacji pozostaje jeden odcinek. 

• Z nowym Panem Starostą i Zarządem Powiatu poczyniła już pewne rozmowy na temat 

remontów na drogach powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy w tym na temat 

chodnika w Gzach, odwodnienia przy Gimnazjum Publicznym w Gzach. 
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• Na świetlicy Wiejskiej w Gzach trwają zajęcia dla dzieci, jest duże zaangażowanie ze 

strony dzieci, pierwsze spotkanie odbyło się z przedstawicielami Hiszpanii, jutro 

(22.01.2015 r.) będą zajęcia z policją, będą prezenty (odblaski). 

• W budżecie gminy przewidziano kwotę na opracowanie dokumentacji projektowo

kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków. Będą zbierane zapisy, sytuacja będzie 

przedstawiana na zebraniach wiejskich przy wyborze sohysów i rad sołeckich. Gmina będzie 

czyniła starania w celu pozyskania środków zewnętrznych. 

• W związku z planowanym ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie naboru wniosków na dofinansowanie 

działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Województwa 

Mazowieckiego, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do usunięcia azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Środków na ten cel ma być 

przeznaczonych więcej jak w roku 2014. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński dopowiedział, że na stronie Gminnego Portalu -

Internetowego została zamieszczona informacja, że wnioski od mieszkańców gminy będą 

zbierane do dnia 20.02.2015 r. 

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących: -

• Stwierdziła, że jak do tej pory cieszy się z łagodniej zImy, że nie ma odśnieżania, a 

zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na inny cel. 

• Gmina będzie realizować zadania przyjęte w budżecie w tym z funduszu sołeckiego, który 

jest potrzebny. Dzięki funduszowi soleckiemu zostało wykonane na wsiach dużo rzeczy w 

tym również społecznie przy zaangażowaniu niektórych sołectw, co podwyższyło wartość 

wykonanych prac. 

• Zwróciła się z prośbą, żeby jak w poprzedniej kadencji na bieżąco zgłaszać do niej lub Jej 

zastępcy sprawy jeśli są we wsiach, aby się nie kumulowały. 

Ad. pkt 13. 

Radny Jacek Grochowski zwrócił się do Pani Wójt z prośbą o ustawienie znaku zakazu -

zatrzymywania się i postoju po jednej stronie drogi przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Skaszewie. Powiedział, że przy szkole od strony wsi Borza - Strumiany często przyjeżdżają 

ludzie po dzieci i zatrzymują się po obu stronach drogi. Wtedy jest bardzo utrudniony ruch 

dla autobusu, samochodu ciężarowego, sprzętu rolniczego. Myśli, że ustawienie znaku po 

jednej stronie drogi byłoby zasadne ze względu na bezpieczeństwo. 
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Dalej zwrócił się z prośbą o ponowienie apelu w Powiecie dotyczącego ustawienia na drodze 

powiatowej znaku ograniczenia prędkości na pograniczu dwóch wsi Słończewo i Gotardy. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - nadmienił, że w rozmowie z byłym radnym 

z jego okręgu Panem Żebrowskim radni jesienią 2014 r. rozmawiali o znakach drogowych. 

Powiedział, że odnośnie ograniczenia tonażu do 10 ton miał być postawiony znak na drodze 

koło hydroforni w Gzach i na drodze Gzy - Porzowo, koło budynku po byłej zlewni mleka 

w Gzach. Na drodze Gzy - Porzowo znaku nie ma do dziś, nie wspominając o mostku na 

drodze powiatowej. 

Radna J. Koc - zapytała, kiedy będzie ogłoszona deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i czy mieszkańcy mogą dokonywać opłat co 

miesiąc? 

Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że płacić co miesiąc nie można. Obowiązek zapłaty przez 

właścicieli nieruchomości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jest ustalony raz na kwartał, bez wezwania, w terminie do dnia 15-tego każdego pierwszego 

miesiąca kwartału, za który następuje płatność, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące 

kalendarzowe. 

Radna J. Koc - powiedziała, że nie wie, czy nie będzie potrzebna zmiana wcześniej podjętej 

uchwały, ponieważ ludzie mają pretensje. Uważała, że jeśli w domu jest 5 osób to trzeba 

płacić i tak sporą sumę pieniędzy. Natomiast tam gdzie jest 6 osób i więcej osób, a opłata 

będzie od gospodarstwa domowego w ogóle nie będą płacić. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.30 

zamknął IV Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
PRZEWODNICZĄCYćJf  JeQ?nRAf!J 


Zofia Pszczółkowska 
Leon Pytel 


