
RADA GMINY GZY 


Protokół Nr V/2015 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 30 marca 2015 r. 


Gzy marzec 2015 rok 




PROTOKÓŁ NrV/2015 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 30 marca 2015 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.36 otworzył V 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. Kaczorowski Zdzisław 

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 przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gzach. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2015 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok. 

14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach za 2014 rok. 

15. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie 

awansu zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków 

uzupełniających za 2014 r. 

16. Informacja z wykonania uchwał podjętych w 2014 r. 

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

18. Sprawy bieżące gminy. 

19. Wolne wnioski i pytania. 

20. Zamknięcie Sesji. 


Rada Gminy jednomyślnie przyjęła w/w porządek obrad. 


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


Ad. pkt 3. 


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


Nr IV/2015 odbytej w dniu 21 stycznia 2015 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. 


Przewodniczący L. Pytel- udzielił głosu Pani Wójt Gminy Barbarze Polańskiej. 


Wójt Gminy Barbara Polańska - powiedziała, że zgodnie z Uchwałą Nr IV116/2015 r. 


Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów 


samorządu mieszkańców, do końca marca bieżącego roku zostały przeprowadzone wybory 


sołtysów i rad sołeckich. W związku z tym dla każdego sołtysa, aby mógł sprawować swoją 


funkcję zostało przygotowane zaświadczenie o wyborze. 


Wyczytywani kolejno sołtysi podchodzili i odbierali z rąk Pani Wójt Pana 


Przewodniczącego Rady przygotowane w/w zaświadczenia. 


W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość 


radnych biorących udział w posiedzeniu - 15. 
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Przewodniczący L. Pytel - na koniec życzył wszystkim sołtysom społecznej owocnej pracy 


dla dobra mieszkańców całej gminy. 


Ad. pkt 5. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka - wyjaśniła, 


że GOPS funkcjonuje jako jednostka budżetowa, której podstawą działania jest Statut. Statut 


określa nazwę, siedzibę i przedmiot działania. Dotychczas GOPS działał w oparciu o Statut 


uchwalony w 2013 r. Z uwagi na zmiany ustawy o pomocy społecznej należy zmienić Statut. 


GOPS działa na podstawie uchwały Nr IX/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Gzach z dnia 


26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 


Działania, które realizuje GOPS to działania wynikające z ustawy: 


- o samorządzie gminnym; 


- o finansach publicznych; 


- o rachunkowości; 


- o pracownikach samorządowych; 


- Kodeks Postępowania Administracyjnego; 


- o systemie ubezpieczeń społecznych; 


- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 


- o pomocy społecznej; 


- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 


- o świadczeniach rodzinnych; 


- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 


- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 


- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 


- o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 


- o Karcie Dużej Rodziny; 


i uchwał: 


- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 


dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020; 

- w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych; 

- innych aktów prawnych dotyczących działalności GOPS; 

- niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Gzy. 
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Statut GOPS również określa strukturę organizacyjną (2 pracowników socjalnych, 


pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych funduszu 


alimentacyjnego, asystenta rodziny zatrudnionego od 2013 r. , kierownika GOPS, którego 


powołuje i odwołuje Wójt Gminy. 


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 przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 


Społecznej w Gzach. 


Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 19.03.20156 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 19.03.2015 r. 

stanowi załącznik nr 4 do niniej szego protokołu. 


Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego 


Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr V/17/2015 


w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach- która stanowi 


załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 6. 


Wójt B. Polańska - poinformowała, że projekt uchwały dotyczy dofinansowania drogi 


powiatowej na odcinku Łady - Winnica w m. Zalesie -Lenki o długości 500 mb. Z wnioskiem 


o dofinansowanie zadania inwestycyjnego zwrócił się Zarząd Powiatu Pułtuskiego, który 

realizuje drogi powiatowe przy udziale dotacji celowej z gn1in. Po głębokiej analizie na 

posiedzeniach Komisji Rady Gminy podjęto decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla 

Powiatu Pułtuskiego w kwocie 30.000 zł. Kwotę trzeba zabezpieczyć w budżecie gminy, iż 

będzie niezbędna przy realizacji zadania. 

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

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

do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej .. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr V118/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej- która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to 

dokument planistyczny uchwalany łącznie z uchwałą budżetową. Uchwała w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej została zatwierdzona w miesiącu grudniu 2014 r. na lata 

2015-2021. Z uwagi na to, że w trakcie roku następują zmiany budżetu po stronie dochodów 

i wydatków - wyniku finansowego, zachodzi konieczność aktualizacji WPF. 

Po stronie dochodów w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej zachodzą zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 4/15 Wójta Gminy Gzy dotyczące 

zmian planu dotacj i na zadania rządowe zlecone i dofinansowanie zadań własnych w dziale 

Administracja Publiczna i Pomoc Społeczna w kwotach zmniejszenie 15.703 zł i zwiększenia 

38.800 zł .. 

Pozostałe zmiany planu dochodów dotyczą projektu uchwały zmniejszenie 198.746 zł 

i zwiększenia 53.170 zł. 

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 10.243.484,01 zł 

w tym dochody bieżące - 10.015.184,01 zł 

dochody majątkowe - 228.300 zł. 

Po stronie wydatków również WPF uległa zmianie Zarządzeniem Nr 4/15 Wójta Gminy Gzy. 

Dokonano zmniejszeń o kwotę 15.703 i zwiększeń na kwotę 38.800 zł dotyczących zmian na 

zadania rządowe zlecone oraz zadania własne. 

Dokonano zmian w planie wydatków wynikających z projektu uchwały, który powoduje 

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 310.707,72 zł i zwiększenie o kwotę 305.131,72 zł. 

Są to zmiany wynikające głównie z wydatków bieżących. 
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Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 9.983.484,01 

w tym wydatki bieżące - 9.364.272,63 zł 

wydatki majątkowe - 619.212,38 zł 

Po zmianach uległ wynik budżetu. Różnica między dochodami gmIny, a wydatkami 

w 2015 r. stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 260.000 zł , którą przeznaczono na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i w latach 2016 -2021. Przy uchwale budżetowej nadwyżka 

wynosiła 400.000 zł. 

W przychodach wprowadzono kwotę 140.000 zł (wolne środki jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy) z przeznaczeniem na rozchody tj. spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów. 

Rozchody budżetu - splata długu w roku 2015 w kwocie 400.000 zł zaplanowana na spłatę 

kredytu, w kwocie 400.000 zł na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów 

z bankami. 

Prognoza długu nie uległa zmianie. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.901.050 

zł z tytułu zaciągniętych kredytów do 2021 r. 

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikające z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych 

zostały zachowane w całym okresie spłat długu tj. 2015-2021. 

W 2015 r. na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 163.030 zł , w tym na 

wydatki bieżące 13.030 zł i wydatki majątkowe 150.000 zł. 

Kwota 13.030 zł odnosi się do projektu pn. "Moja przyszłość" realizowanego przy udziale 

środków unijnych w Publicznym Gimnazjum w Gzach, a kwota wydatków majątkowych 

150.000 zł dotyczy budowy budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy Gzy. 


Pytań nie było. 


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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy .. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 


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


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


Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr V /19/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej- która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że Uchwała Budżetowa Gminy Gzy również 

została podjęta w miesiącu grudniu 2014 r. Wielkości ujęte w uchwale nie są stałe i w trakcie 

roku ulegają zn1ianie W związku z tym zachodzi konieczność ciągłej aktualizacji uchwały 

budżetowej. 

W projekcie zostały wprowadzone dosyć pokaźne zmniejszenia dochodów o kwotę 198.746 

zł , zwiększenia o kwotę 53.170 zł 

Wyjaśniła, że zmniejszenie dochodów wynika ze znacznego zmniejszenia części oświatowej 

subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów po zatwierdzeniu budżetu państwa. 

Przy zatwierdzeniu uchwały budżetowej gmina miała dane odnośnie części subwencji 

oświatowej i wyrównawczej jako część ogólna subwencji na podstawie projektu budżetu 

państwa. Po zatwierdzeniu budżetu państwa zostały przekazane dane odnośnie ostatecznej 

części subwencji ogólnej dla gminy i nastąpiło zmniejszenie części oświatowej 198.736 zł . 

Część wyrównawcza pozostała bez zmian. Po zmianach część wyrównawcza wynosi 

2.087.467 zł, a oświatowa 2.607.739 zł. W związku z tym ostateczna subwencja ogólna dla 

gminy na rok 2015 wynosi 4.695.206 zł. Część oświatowa w stosunku do roku 2014 jest 

niższa o kwotę 83.010 zł. W związku z tym myślano, że wkradł się błąd. W dniu 20.02.2015 

r. gmina otrzymała pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej, że subwencja dla gminy 

została sprawdzona i jest prawidłowa. Sprawa wynikła z tego, że uważano, że na Publiczną 

Szkołę Podstawową w Skaszewie gmina nie otrzymała subwencji dodatkowej z nowej wagi 

dla szkoły poniżej 70 uczniów. Okazało się, że szkoła przekroczyła wskaźnik o 1,35, 

co spowodowało zmniejszenie w budżecie o ponad 70.000 zł. Aby otrzymać subwencję 

musiałoby być 66 uczniów rzeczywistych. Bardzo poważny wpływ na naliczenie subwencji 

miała również zmiana wag, głównie w gin1nazjum. W szkołach podstawowych podwyższono 

wagę z 0,38 do 0,40. Natomiast w gimnazjum obniżono wagę z 0,38 na 0,27. 

Określono również standard "A" jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego 5.258.6754 zł (w projekcie budżetu państwa 5.306.0316 zł). 

Wszystkie kalkulacje doprowadziły do znacznego obniżenia subwencji oświatowej. 



- 8 -


Od roku 2015 została rozdzielona subwencja dla dzieci, które wymagają stosowania 


specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach. Są to dzieci z określonymi stopniami 


niepełnosprawności. W związku z tyn1 każda szkoła musi się rozliczyć z takiej subwencji. 


W projekcie uchwały po stronie wydatków wprowadzony został nowy rozdział 8150, na 


którym będą widniały wydatki poniesione na dzieci wymagające specjalnej organizacji pracy. 


Po stronie dochodów zwiększenie dotacji w kwocie 53.170 zł na dofinansowanie zadań 


własnych na oddziały przedszkolne. 


W projekcie uchwały budżetowej przyjęła n1niejszą kwotę, ponieważ były wątpliwości, czy 


gmina otrzyma całość .. Obecnie przyszło potwierdzenie, że kwota na ucznia wynosi 1.273 zł. 


W związku z tym kwota 28.006 zł wprowadzona została po stronie dochodów i wydatków. 


W dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększenie o kwotę 25.154 zł. 


Jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 


Środowiska na likwidację i unieszkodliwianie azbestu. 


Po stronie wydatków zmniejszenie 310.707,72 zł; zwiększenie 305.131.72 zł. 


W dziale 600 - 30.000 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie 


"Przebudowa drogi powiatowej Łady - Winnica w m. Zalesie-Lenki". 


W dziale Gospodarka komunalna zwiększenie planu wydatków w kwicie 9.500 zł na 


przeglądy i bieżące remonty budynków zasobu gminnego oraz założenie ksiąg wieczystych 


dla mienia komunalnego -7.500 zł. 


W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie - 228.177,72 zł i zmniejszenie 295.707,72 


zł. 


Zmiany wynikają ze zn1niejszenia subwencji oświatowej. Po dokonaniu korekty planu 


wydatków w poszczególnych szkołach, zostały zmniejszone wydatki bieżące głównie na 


bieżące remonty i materiały, aby zabezpieczyć środki na wynagrodzenia, pochodne i Fundusz 


Świadczeń Socjalnych jak również na niezbędne wydatki bieżące. 


Jest zwiększenie dotacji na 2015 r. dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach. Plan po 


zmianach dla SSP w Gzach wynosi 324.995 zł. Miesięcznie na jednego ucznia 777,50 zł. 


W rozdziale 80150 - dla dzieci niepełnosprawnych 30.200 zł Miesięcznie na ucznia 2.516,67 


zł. 


W rozdziale 80103 - przedszkola -73.260,96 zł. Miesięcznie na ucznia 207.95 zł. 


W dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększenie - 30.154 zł to planowane wydatki na 


zadanie pn."Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu" przy udziale środków WFOŚ: 


http:305.131.72
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- dotacja 25.154 zł 

- środki gminy ( 15% udział gminy) 5.000 zł. 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -7.300 zł 

Kwota dotyczy opracowania projektu rewaloryzacji alei prowadzącej do parku położonego 

we wsi Ołdaki ( obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego). 

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

02.02.2014 r. , który zobowiązał gn1inę do wykonania projektu do 30.09.2015 r.. Zakup 

drzewek do nasadzenia aleja we wsi Ołdaki i aleja we wsi Skaszewo oraz konserwacja. 

Pytań nie było. 

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 zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

Przewodniczący Konlisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2015 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr V/20/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej- która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że żeby mogły się odbyć zebrania wiejskie, które decydują 


o przeznaczeniu funduszu sołeckiego Rada Gminy powinna podjąć uchwałę o wyrażeniu 

zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy. Jednak 

niektórzy wójtowie gmin odchodzą od wyodrębnienia środków. W naszej gminie na rok 2015 

zostało wyodrębnione 289.000 zł. i podzielone na poszczególne sołectwa.. 

Pytań nie było. 

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

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

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.. i poddał pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr V/21/2015 

w spraWIe udzielenia pomocy finansowej- która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - poinfonnowała, że do opracowania Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2015 roku 

gminę obliguje ustawa o ochronie zwierząt. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

jest opracowywany co rok. Aby go opracować gmina musi mieć podpisaną umowę ze 

schroniskiem i osobą wyłapującą zwierzęta. Na realizację zadań wynikających z Programu 

gmina przeznacza z budżetu środki w wysokości 16.000 zł. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel- poprosił Przewodniczących Kon1isji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

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

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2015 roku. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Gzy w 2015 roku i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za", przy 

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr V/22/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej - która stanowi załącznik nr 10 do niniej szego 

protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że na dzień 10 maja 2015 r. zostały zarządzone wybory 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomniała, że gmina została podzielona na 4 stałe 

obwody głosowania. Oprócz stałych obwodów głosowania, w każdych wyborach Rada 

Gminy podejnluje uchwały o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania tj. w Domu 

Pomocy Społecznej w Ołdakach -Stefanowie i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

w Tąsewach. 

Pytań nie było. 

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 utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Przewodniczący Kontisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 10 maja 2015 r. i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 

1 głosie "przeciwnym" oraz 2 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr V/23/2015 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - która stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Przewodniczący L. Pytel- przypomniał, że projekt uchwały dotyczy utworzenia odrębnego 

obwodu glosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej "P ALIUM 

Spółka z 0.0. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tasewach. 

Pytań nie było. 
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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 utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel - odczytał proj ekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 10 maja 2015 r. i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za", przy 

1 głosie "przeciwnym" oraz 2 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr V/24/2015 

w spraWle utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - która stanowi załącznik 

nr 12 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka 

poinfonnowała, że od 1.01.2012 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, którą realizuje GOPS .W tym celu od czerwca 2013 r. został zatrudniony nowy 

pracownik, którego głównym zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny którymi zajmuje się asystent 

rodziny to rodziny z wieloma problemami - niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą, 

alkoholizmem, bezrobociem, trudnościami ekonomicznymi, upośledzenie umysłowym, złymi 

warunkami lokalowymi, choroba psychiczna, przemoc wobec męża i zła sytuacja materialna, 

a przede wszystkim konflikty w rodzinie. W 2014 r. asystent rodziny wspierał 9 rodzin 

w tym 1 rodzina była zobowiązana przez sąd. Zadania wynikające z asystentury to 

zapewnienie wsparcia rodzinie tj. analiza sytuacji rodziny, środowiska rodzinnego oraz 

przyczyn kryzysu, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo

wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz 

funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny, działania na rzecz dobra dziecka 

w rodzinie, działania na rzecz korekty zachowań rodziców, przeciwdziałanie marginalizacji 

i degradacji społecznej rodziny, dążenie do reintegracji rodziny, działania na rzecz 
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zachowania rodzin. W roku 2014 w rodzinach zastępczych było 4 -ro dzieci. Koszt jaki 

poniosła gmina to 18.688 zł. Zatrudnienie pracownika to kwota 28.l05,11 zł w tym środki 

gminy 1.170,03 zł, środki z budżetu państwa 26.935,08 zł. Gmina liczy na to, że praca 

asystenta rodziny jest bardzo korzystna w środowisku, iż problemów nie da się uniknąć 

i wciąż narastają, co jest widoczne w gminie. Uważała, że umieszczenie 4 dzieci 

w rodzinach zastępczych w tak małej gminie to za dużo. Ale ma nadzieja, że po pracy 

z rodziną biologiczną 1 dziecko wróci do rodziny biologicznej. Asystent rodziny dodatkowo 

angażuje rodziny do podjęcia zatrudnienia, do utrzymania się w abstynencji, do pozyskiwania 

świadczeń z ZUS, KRUS i do kontynuacji terapii ds. uzależnień. Efekty pracy asystenta 

rodziny można zobaczyć nawet dzisiaj, ponieważ organizuje warsztaty związane 

z okolicznościowymi świętami np. Bożego Narodzenia. Wykonane prace zostały wręczane na 

wigilijnym spotkaniu emerytów i rencistów. Obecne prace związane ze Świętami 

Wielkanocnymi, które znajdują się na sali obrad to również efekt pracy Pani asystent 

z dziećmi chętnymi z terenu naszej gminy. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok Rada Gminy 

przyjęła przez aklamację, stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 14. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Teresa Linka - powiedziała, że program działania Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych jest ustalany corocznie. Program realizowany był ze środków 

uzyskiwanych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

57.740 zł., wykonano 52.058,22 zł. Głownie zadania programu to profilaktyka 

i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani zostało wydatkowane 3.500 zł 

tj. prowadzenie zajęć profilaktycznych w PG w Gzach. 

Pozostała kwota 48.558,22 zł została wydatkowana na prowadzenie działalności 

profilaktycznej edukacyjnej w zakresie problemów alkoholowych w szkołach 

podstawowych i gimnazjum. 

GKRPA w 2014 r. wykonywała zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków 

i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. 
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 


w Gzach za 2014 r. Rada Gminy przyjęła przez aklamację, stanowi załącznik nr 14 do 


niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 15. 


W tym momencie sesję opuściła radna Emilia Oleksa pomniejszając ilość członków Rady 


biorących udział w posiedzeniu do 14 osób. 


Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że gmina jest organem prowadzącym dla 


Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie , PSP w Skaszewie i PG w Gzach 


Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela gmina ma w terminie do 31 stycznia obowiązek 


dokonać analizy wynagrodzeń nauczycieli za dany rok budżetowy - 2014 w poszczególnych 


stopniach awansu zawodowego. W przypadku niedoboru średniego wynagrodzenia 


w poszczególnych grupach nauczycieli gmina ma obowiązek również do końca stycznia 


wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające. 


W roku 2014 średnie wynagrodzenie: 


- nauczyciela stażysty wynosiło - 2.717,59 zł brutto; 


- nauczyciela kontraktowego - 3.016,52 zł brutto; 


- nauczyciela mianowanego - 3.913,33 zł brutto; 


- nauczyciela dyplomowanego - 5.000,37 zł brutto. 


W roku 2014 zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela gmina miała obowiązek 


dopłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli dyplomowanych. 


Natomiast dla poszczególnych innych stopni awansu zawodowego nauczycieli gmina nie 


miała obowiązku dopłaty, ponieważ zmieściła się w średnim wynagrodzeniu, a nawet wyżej. 


Za rok 2014 gmina nauczycielom dyplomowanym dopłaciła kwotę 11.730 ,88 zł plus składka 


ZUS i Fundusz Pracy. Łącznie poniesione koszy wynoszą 14.152,13 zł. 


Informacj e takie zostały przekazane dyrektorom szkół, związkom zawodowym. 


Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu 


zawodowego nauczycieli i kwota wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających za 


rok 2014 - stanowi załącznik nr 15 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 16. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że w okresie od 07.02.2014 r. do 30.12.2014 r. Rada 


Gminy Gzy podjęła 51 uchwał z czego 35 zostało zrealizowanych, 13 uchwal jest w trakcie 
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realizacji. Do realizacji pozostaje 3 uchwały, które dotyczą sprzedaży nieruchomości we wsi 


Porzowo, Kozłowo i Pękowo. 


Informacja Wójta Gminy Gzy z wykonania uchwał Rady Gminy Gzy podjętych w 2014 r. 

stanowi załącznik nr 16 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 17. 

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

Ad. pkt 18. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy przypomniała o wyborach do Rad 

Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 31 maja 2015 r. 

Następnie poinformowała, że we wszystkich sołectwach na terenie gminy odbyły się zebrania 

wiej skie, na których były poruszane różne sprawy. Zgłoszone przez mieszkańców wnioski 

zostały zapisane w protokołach. Wnioski dotyczą nie tylko spraw gminy, ale i dróg 

powiatowych, wojewódzkich i będą przekazywane wg kompetencji. 

Poza tym padło dużo wniosków odnośnie równania dróg. Jeżeli nie będzie padać drogi 

żwirowe będą równane po Świętach Wielkanocnych. 

W dnia 19.03.2015 r. na posiedzeniach Komisji Rady Gminy były rozpatrywane wnioski 

jakie wpłynęły do urzędu gminy. 

- Wniosek Powiatowej Komendy Policji w Pułtusku o dofinansowanie zakupu sanl0chodu 

dla Posterunku Policj i w Świerczach. 

Koszt zakupu 72.000 zł. z tego 50% sfinansowałaby Policja zaś pozostałe 50% Gmina 

Świercze i Gmina Gzy. Byłoby to dla każdej z gmin dofinansowanie w kwocie 18.000 zł..Po 

analizie budżetu, z uwagi na to, że gmina otrzymała obniżoną subwencję i wynikły sprawy 

awarii pieca w szkole, obydwie Konlisje zaopiniowały wniosek negatywnie. 

- Wniosek Pana sołtysa wsi Begno o dofinansowane remontu dróg w sołectwie Begno. 

Uznała, że wie, że w sołectwie Begno jest wiele dróg i potrzeba taka występuje. Ale potrzeba 

taka występuje też w innych sołectwach. W związku z tym obydwie Komisje wniosek 

rozpatrzyły negatywnie ze względów finansowych gminy. 

- Wniosek Prezesa OSP Porzowo z prośbą o nieodpłatne przekazanie działki we WSI 

Porzowo. 

Wyjaśniła, że w 2014 r. powyższa działkę gmina pozyskała ze Skarbu Państwa. Na działkę 

została zrobiona wycena i działka miała być sprzedana. Jednak na prośbę OSP 
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i mieszkańców wsi gmina odstąpi od sprzedaży działki. Na posiedzeniu Komisji Komisje 

wyraziły stanowisko, że gmina odstąpi od sprzedaży działki 

- Mieszkańcy wsi Grochy- Imbrzyki złożyli wniosek o podział sołectwa Grochy -Imbrzyki 

na Grochy- Imbrzyki i Grochy Krupy. Wniosek był analizowany na obu posiedzeniach 

Komisji. Komisja zdecydowały sprawę odłożyć do dogłębnej analizy. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - przypomniał, że zbierane są wnioski na 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. W tej chwili jest już około 70 osób chętnych. 

Zgłoszenia będą przyjnl0wane do 20.04.2015 r.. Jeśli chodzi o koszty to wstępnie 

wyszacowano, że dofinansowanie ze strony właściciela nieruchomości będzie wynosiło ok. 

3.000 zł plus 200 zł lub 250 zł opracowanie projektu budowlanego. Szacunkowy termin 

realizacji inwestycji 2016 i 2017 r .. Do każdej nieruchomości uda się wybrany projektant, 

który oceni, czy jest możliwość budowy oczyszczalni w poszczególnych gospodarstwach. 

Sołtys wsi Mierzeniec Witold Czapliński - zapytał, jaki będzie koszt budowy całej 

oczyszczalni ścieków? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że koszt budowy oczyszczalni ścieków 

szacowany jest na kwotę 15.000 zł - 14.000 zł. Przy założeniu, że oczyszczalnie będą 

finansowane do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych bez podatku VAT, gmina może 

otrzymać ok. 50.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 6.000 zł proponowana jest po połowie 

tzn. 3.000 zł dołoży gmina, a 3.000 zł dołoży właściciel nieruchomości. 

Radna Jadwiga Koc - w sprawie działki we wsi Porzowo powiedziała, że wychodząc 

z domu na posiedzenie Sesji otrzymała telefon od Pana Jacka Dłutowskiego Prezesa OSP 

Porzowo. Wymieniony poinformował, że otrzymał odpowiedź na złożony wniosek do Rady, 

w którym zwrócił się o przekazanie działki. Pan Dłutowski pyta, dlaczego działka nie może 

być przekazana, tak jak jako radna mówiła na posiedzeniach Komisji. Stwierdził, że OSP jest 

rozczarowana. Działka będzie własnością gminy, a straż chciałaby inwestować . 

W związku z tym zapytał ją, czy będzie jeszcze można negocjować i dyskutować na ten 

temat, czy rzeczywiście staż nie może otrzymać tej działki na własność lub samorząd 

mieszkańców? 

Radca Prawny Bogdan Sokalski - odpowiedział, że mimo naj szczerszych chęci gdyby była 

nawet chęć Rady przekazania działki wsi to działki przekazać nie można. 

Wieś nie ma osobowości prawnej i żaden notariusz takiego aktu nie sporządzi i sporządzić 

nie może ..Działka może być w drodze uchwały przekazana do korzystania wsi. 
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Natomiast na własność nie może być przekazana. Wieś nie ma osobowości prawnej i nie 

może być podmiotem właściwym. Przekazując na własność działkę zachodzi pytanie, kto 

zapłaci podatek, kto zapłaci za sporządzenie aktu notarialnego. Poza tym przepisy obligują 

gminę do przekazywania tylko w określonych przypadkach, a nie dowolnie. 

Ad. pkt 19. 

Wolnych wniosków i pytań nie było. 

Wójt B. Polańska - z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego złożyła 

wszystkim obecnym na sali obrad, a za ich pośrednictwem ich rodzinom najserdeczniejsze 

życzenia. Życzyła dużo zdrowia, spokoju ciepłych świat spędzonych w gronie rodzinnym, 

żeby zapomnieć o trudach dnia codziennego i spędzić święta w gronie najbliższych. 

Przewodniczący L. Pytel - również z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzył 

wszystkim, a za ich pośrednictwem ich rodzinom dużo radości , słońca, spędzenia ich 

w gronie rodzinnym, żeby święta dały satysfakcję, ze rodzi się wiosna, nowe życie, żeby 

wszystkie problemy zostawić w starej porze roku jaka jest zima, wszystkiego najlepszego 

smacznego jajka i ciepłego śmigusa dyngusa. 

Ad. pkt 20. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.40 

zamknął V Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

ót?;~_ 
Zofia Pszcz&ł

-
kowska PRZEWODNICZ

RADY 
ĄCY 
/:J 

~~
Leon Pytel 

~ 



u C H W A Ł A Nr VI/25/2015 

RADY GMINY GZY 

z dnia 08 maja 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.) w związku z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 139) uchwala się, co następuje: 

§l. 

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, 
zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy 
na okres od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 16 czerwca 2016 r. 

2. Cena wody dostarczonej dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Gzy z wodociągu 

Gzy i Szyszki będzie wynosiła 2,22 zł. netto za 1m3 plus 8% VAT tj. 2,40 zł brutto za 

1m3
. 

3. Zatwierdza się opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego 

wodomierzem głównym w wysokości: 

1) wodomierz 0 15 - 20 mm 1,50 zł/m-c plus podatek V AT za 1 szt. 

2) wodomierz 0 25 - 32 mm 4,00 zł/n1-c plus podatek VAT za 1 szt. 


3) wodomierz 0 40 - 50 mm 9,00 zł/m-c plus podatek VAT za 1 szt. 


4) wodomierz sprzężony 43,00 zł/m-c plus podatek V AT za 1 szt. 


5) opłata abonamentowa dla odbiorców 


rozliczanych według obowiązujących 

ryczałtów zużycia wody 1,50 zł/m-c plus podatek VAT za 1 punkt poboru 

wody. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

f~"r1 ?~1
T ,e8n'PYtel (T'"'


