
RADA GMINY GZY 


Protokół Nr VIII/2015 


z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 15 lipca 2015 r. 


Gzy lipiec 2015 rok 




PROTOKÓŁ NrVIII/2015 

Z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 15 lipca 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. 14.07 otworzył VIII Nadzwyczajną 

Sesję Rady Gminy Gzy zwołaną na wniosek Wójta Gminy. 

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

stanowiącą załącznik lU" l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

15 radnych tj. 100%, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

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 propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie porządek 

obrad w brzmieniu jak niżej: 

l. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

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

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

6. Zamknięcie obrad. 

Ad. pkt 3. 


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


Nr VII/2015 odbytej w dniu 25 czerwca 2015 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 


z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. pkt 4. 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy jest powiązany z projektem uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 r. W związku z tym zmieniają się 

automatycznie dochody ogółem, dochody bieżące , wydatki ogółem , wydatki bieżące 

i wydatki majątkowe. W pozycjach zostaną wprowadzone zmiany połączone z uchwałą 

budżetową. Ze względu na zmiany wewnątrz budżetu, nie zmienia się ogólny wynik 

finansowy. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały: 

1. Zmniejszenie planu dochodów w 756-75615-0310 o kwotę 38.658,00 zł po dokonanym 

wymiarze podatku od gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

2. Zwiększenie planu dochodów w części subwencji oświatowej w 758-75801-2920 o kwotę 

6.000,00 zł. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

3. Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 600 i 750 o kwotę 21.298,00 zł i zwiększenie 

na inwestycje w dziale 600-21.298,00 zł. Wójt y- Trojany i Przewodowo Poduchowne. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

4. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 o kwotę 38.658,00 zł po dokonanym wymiarze 

podatku. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

5. Zwiększenie planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach 3.000,00 zł 

i kwotę 3.000,00 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie na pomoce 

dydaktyczne prowadzące edukację włączającą. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

Autopoprawki do projektu uchwały - stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący L. Pytel - poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie znuany 


Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przegłosowanych 


autopoprawek i poddał pod głosowanie. 


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


Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VIII/3512015 


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik 


nr 4 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 5. 


Skarbnik Elżbieta Głowacka - wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 


budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 został przygotowany i przesłany wszystkim Państwu 


radnym. Jednak zaszły jeszcze nowe okoliczności wynikające głównie z przetargów 


i naliczenia podatku od nieruchomości od gruntów, potrzeb i zadań jakie należy wykonać 


w najbliższym czasie. Poinformowała, że w projekcie uchwały dokonane zostały 


zmniejszenia dochodów jak również zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia po stronie 


wydatków i zwiększenia. 


Zmniejszone zostały dochody o kwotę 25.000 zł a zwiększone o 107.548 zł. 


Kwota 25.000 zł to zmiana klasyfikacji budżetowej i zmiana jednostki realizującej zadanie. 


- W dziale 750 nastąpiły zwiększenia w wysokości 2.077 zł. 


Gmina otrzymała 1.077 zł z funduszu prewencyjnego PZU SA na zakup środków ochrony 


przeciwpożarowej dla Urzędu Gminy - zestaw pierwszej pomocy i koce gaśnicze. 


Kwota 1.000 zł dotyczy zmiany jednostki realizującej zadania i klasyfikacji budżetowej. 


- W dziale 756 zwiększenie o kwotę 72.471 zł. 


Gmina szacunkowo przyjęła naliczenie podatku od nieruchomości od gruntów zajętych pod 


drogi wewnętrzne naliczone za okres 2012-2015 przez Gminę Gzy. 


Sprawa nasiliła się w związku z obecną kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej. 


Wszystkie drogi wewnętrzne, które są własnością Gminy powinny być opodatkowane 


podatkiem od nieruchomości od gruntów. Gmina powinna naliczać sobie dochody i płacić 


podatek od nieruchomości. W związku z tym została złożona deklaracja i dokonano wymiaru 


z tym, że zmniejszył się do kwoty 33.813 zł. 


- W dziale 801 i 852 zwiększenia 27.000 zł tj. przesunięcia i zmiana jednostki realizującej 


zadania i klasyfikacji budżetowej. 
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- W dziale 801 zwiększenie o 6.000 zł. 

Gmina otrzymała 6.000 zł dotacji za najlepiej prowadzony projekt "Moja przyszłość" przez 

Publiczne Gimnazjum, za które wyjechała młodzież z opiekunami na wycieczkę.. Środki 

takie otrzymała także Społeczna Szkoła Podstawowa. 

W wydatkach - zmniejszenie w kwocie 9.738 zł. 

- W dziale 801 zmniejszenie planu wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Przewodowie i w PSP w Skaszewie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. 

Po przetargu na zadanie dotyczące remontu łazienek w PSP w Przewodowie kwota ta 

wyniosła 52.826 zł. Planowana kwota na zadanie to 50.000 zł. W związku 

z wygospodarowaniem własnych środków i wnioskiem Pani dyrektor zadanie przemeSlOno 

z usług remontowych na usługi inwestycyjne. 

W dziale tym również po przetargu na realizację projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" 

w PSP w Skaszewie do środków jakie były planowane zabrakła kwota 6.912 zł. W związku 

wygospodarowaniem powyższej kwoty przez Panią dyrektor z usług remontowych 

i wnioskiem o przeniesienie na zakup wyposażenia w ramach przesunięć własnych środków 

zostało pokryte zadanie inwestycyjne. 

Dodała, że aby można było podpisać umowę, muszą być zabezpieczone środki. 

- W dziale 700 zwiększenia - 89.286 zł, kwota obejmuje plan wydatków na podatek od 

nieruchomości za grunty pod drogami wewnętrznymi Gminy Gzy, który autopoprawką został 

zmniejszony do kwoty 33.813 zł. 

- W dziale 750 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.077 zł na zakup zestawu pierwszej 

pomocy oraz koców gaśniczych dla Urzędu gminy ze środków prewencyjnych. 

- W dziale 801 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.738 zł na zadanie pn. "Wykonanie 

łazienki" w PSP w Przewodowie - 2.826 zł i dofinansowanie projektu pn. "Bajkowy oddział 

przedszkolny" w PSP w Skaszewie - 6.912 zł wynikające z przeprowadzonych przetargów 

na zadania - przeniesiono z planu wydatków z usług remontowych i kwota 6.000 zł na 

projekt pn. "Moja przyszłość" . 

Poinformowała, że w międzyczasie Gmina otrzymała z rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej kwotę 6.000 zł na wnioski złożone przez PSP w Skaszewie i SSP w Gzach, które 

opiewały na ok. 57.000 zł , na zadania związane z zakupem pomocy dydaktycznych, ćwiczeń, 
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dla nauczycieli którzy prowadzą edukację włączającą - praca z dziećmi o pewnej 

niepełnosprawności. 


W związku z tym jest propozycja podzielenia kwoty po 3.000 zł ze względu, że po jednym 


dziecku o pewnej niepełnosprawności jest w każdej szkole. 


W dziale tym proponowane jest po stronie dochodów zwiększenie subwencji o 6.000 zł., 


Zmniejszenie dochodów podatku od nieruchomości o kwotę 38.658 zł. 


Zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 o kwotę 38.658 zł po dokonanym wymiarze 


podatku. 


Sprawa kolejna jaka wyszła dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie projektu 


rewaloryzacji zabytkowej alei dojazdowej w Ołdakach, ponieważ Gmina ma obowiązek 


opracowania projektu. Po otrzymaniu ofert kwota jest za mała o 2.500 zł. 


Planowany koszt wynosił 5.500 zł. Najniższa oferta wynosi 8.000 zł. 


Kwota 2.500 zł została przeniesiona z działu 900 i zwiększona w dziale 92l. 


Poza tym zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z 2014 r. zostały złożone dwa wnioski 


o zmianę zakresu przedsięwzięć przez sołectwo Wójty-Trojany i Grochy-Imbrzyki. 


Wyjaśniła, że sołectwo Wójty-Trojany miało kwotę 7.298 zł przeznaczoną na bieżący remont 


drogi, na żwirowanie, ale złożyło wniosek o zmianę zakresu na utwardzenie drogi gminnej 


asfaltem na zimno z tym, żeby gmina dofinansowała ze względu na to, że w roku 2014 


sołectwo nie wykorzystało środków funduszu sołeckiego, które wygasły z dniem 


31.12.2014 r. W związku z tym na utwardzenie drogi zwiększono środki finansowe 


o 7.000 zł do kwoty 14.298 zł. 


Jeśli chodzi o sołectwo Przewodowo Poduchowne to sołectwo miało wykonanie rowu 


odwadniającego z przepustami. na kwotę 8.266 zł. Jednak fundusz sołecki nie został 


wykorzystany z uwagi na nieuregulowanie prawne drogi. 


Obecnie droga została uregulowana i sołectwo chce, aby część środków dofinansować. 


W związku z tym wprowadzono kwotę 7.000 zł, co razem daje kwotę 15.266 zł. 


Środki pochodzą z przesunięć wydatków bieżących. 


Jeśli chodzi o sołectwo Grochy-Imbrzyki to w pierwotnych zamierzeniach środki były 


przeznaczone na remont drogi poprzez żwirowanie. Obecnie była zmiana zakresu 


przedsięwzięcia, aby za kwotę 2.600 zł wykonać utwardzenie drogi asfaltem na zimno. 


Podsumowując poinformowała, że wszystkie zmiany zostały dokonane w ramach 


uchwalonego budżetu plus środki, które Gmina otrzymała z zewnątrz oraz poprosiła 
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Szanowną Radę o zaakceptowanie przedstawionych zmian, aby można było dalej realizować 

zadania. 

Wójt B. Polańska - odnosząc się do niewykonania funduszu sołeckiego w sołectwie Wójt y -

Trojany i Przewodowo Poduchowne dopowiedziała, że to, że fundusz sołecki nie został 

wykonany nie była to zasłużona wina sohysa z radą sołecką. Wyjaśniła, że w sołectwie 

Wójt y - Trojany 2014 r. był realizowany odcinek drogi asfaltowej. Z wykonawcą została 

zawarta umowa, że przy okazji realizacji odcinka drogi asfaltowej zostanie zrealizowany 

fundusz sołecki zgodnie z złożonym wnioskiem - remont dywanika asfaltowego. Jednak 

okazało się, że wykonawca nabrał bardzo dużo robót terminowych i nie wywiązał się. 

Jeśli chodzi o sołectwo Przewodowo Poduchowne to funduszu soleckiego nie można było 

zrealizować ze względu na to, że na drodze stał budynek gospodarczy. Obecnie budynek 

został rozebrany i pieniądze można wykorzystać robiąc rów odwadniający o całości wsi. 

W kwestii niewykorzystania środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Przewodowo

Parcele powiedziała, że poprzednia Pani sołtys podjęła się sama zorganizować wykonanie 

przedsięwzięcia. Jednak do końca 2014 r. tego nie zrobiła, w wyniku czego zadanie nie 

zostało zrealizowane. 

Przewodniczący L. Pytel - przystąpił do przegłosowania autopoprawek. 

1.. Zmniejszenie planu dochodów w 756-75615-0310 o kwotę 38.658,00 zł po dokonanym 

wymiarze podatku od gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

2. Zwiększenie planu dochodów w części subwencji oświatowej w 758-75801-2920 o kwotę 

6.000,00 zł. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

3. Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 600 i 750 o kwotę 21.298,00 zł i zwiększenie 

na inwestycje w dziale 600-21.298,00 zł. Wójty- Trojany i Przewodowo Poduchowne. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

4. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 o kwotę 38.658,00 zł po dokonanym wymiarze 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

5. Zwiększenie planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach 3.000,00 zł 

i kwotę 3.000,00 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie na pomoce 

dydaktyczne prowadzące edukację włączającą. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

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

Gminy Gzy na rok 2015 z uwzględnieniem przegłosowanych autopoprawek i poddał pod 

głosowanie. 

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

Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr VII1/36/2015 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015 - która stanowi załącznik nr 5 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.45 

zamknął VIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 

6i~"-
Zofia Pszczółkowska 

Przewodniczył: 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY r?~_/ 
Je-e'n~~ 

Leon Pytel 


