
P R O T O K Ó Ł  Nr 8/07

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy  odbytego w dniu 

28 listopada 2007 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński   –  otworzył  posiedzenie  Komisji,  przywitał 

członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 6 

członków  Komisji  tj.  100%,  co  wobec  składu  Komisji  stanowi  quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista  obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli :  

1. Barbara Polańska           - Sekretarz Gminy

2. Elżbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy

3. Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy

Następnie Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXIII/186/06 Rady Gminy Gzy z dnia 

    25 października 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz

    rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącej uchwale budżetowej.

2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

3. Projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania

    podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok. 

4. Projekt  uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Projekt uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

6. Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków 

    transportowych.

7. Projekt uchwały w sprawie: zasad i trybu umarzania wierzytelności odraczania, do których 

    nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu

    tych należności.

8. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania

    przestrzennego Gminy Gzy.

9. Projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

10. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2008 rok.
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11. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy

      Gzy na 2008 rok. 

12. Projekt uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie

      w organach  bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 

      do 31 lipca 1990 r. 

13. Projekt uchwały w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie

      w organach  bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 

      do 31 lipca 1990 r. 

14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy.

15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji

     samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy.

16. Sprawy bieżące gminy.

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 1 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka -  powiedziała, że podstawą opracowywania projektu 

uchwały  budżetowej jest głównie ustawa o finansach publicznych. Jednak, ze względu na to, że 

został  zmieniony  zapis  w  ustawie  o  finansach  publicznych   zachodzi  konieczność 

wprowadzenia zmiany do podjętej już wcześniej uchwały Rady Gminy z dnia 25.10.2006 r. 

w  sprawie    procedury  uchwalania  uchwały  budżetowej.   Zmiana  dotyczy  2  spraw. 

Załącznikami do projektu uchwały jest zestawienie tabelaryczne prognozowanych dochodów 

gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i dodaje się              w 

podziale  na  dochody majątkowe i bieżące.  Taki zapis musi się znaleźć  w projekcie uchwały 

budżetowej  na rok 2008. Wydatki gminy w szczegółowości dział, rozdział i paragraf również z 

podziałem   na wydatki  bieżące i wydatki majątkowe z tym, że w wydatkach bieżących jest 

podział na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,  dotacje, wydatki na obsługę długu, 

wydatki z tytułu poręczeń i  gwarancji. Jest to dostosowanie zmiany w ustawie o finansach 

publicznych.  Wszystkie  pozostałe  procedury  jakie  są  zachowane  w  projekcie  uchwały 

budżetowej pozostają bez zmian.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/186/06 Rady Gminy Gzy z dnia 25 października 2006 

roku w sprawie: procedury uchwalenia uchwały budżetowej oraz rodzaju i  szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszącej uchwale budżetowej.
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Komisja w obecności  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy – który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że powstały nowe okoliczności,  które są koniecznością 

zmiany budżetu gminy Gzy na rok 2007. Dotyczy to zmian w planie dochodów i w planie 

wydatków. Zwiększenia  dochodów budżetowych gminy w kwocie 90.000 zł. w dziale 754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Są to środki, które zostały przyznane 

gminie Gzy na karosację samochodu OSP Gzy.  Kwotę 50.000 zł. z tytułu pomocy finansowej 

gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego, 40.000 zł. jest to kwota przyrzeczona               Z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska również w formie bezzwrotnej  dotacji. Budżet 

w tym dziale zwiększy  się o kwotę 90.000 zł. W dziale Oświata i wychowanie zmniejszono 

dochody  z  tytuły  dotacji  otrzymanych  z  funduszy  celowych  na  dofinansowanie  zadania 

inwestycyjnego  –  12.800  zł.   Chodzi  tu  o  zadanie  „Budowa  boiska  sportowego 

wielofunkcyjnego w Skaszewie Włościańskim”.  Na początku plan dochodów  i wydatków był 

wprowadzony  na  podstawie kosztorysu.  Po  przeprowadzonym  przetargu  zmniejszyła  się 

wartość inwestycji. Jednocześnie zmniejszył się udział środków własnych i środków                z 

Budżetu Państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całość zadania wynosi  312.421 zł. 

z tego 156.00 zł środki z FRKF w Warszawie   i 156.221 zł. środki z budżetu gminy.         Po 

zmianach dochody gminy na rok 2007 wynoszą 8.443.176 zł.

Jeśli chodzi  o wydatki to zostały  zwiększone dziale Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona 

przeciwpożarowa o kwotę 102.779 zł. Wiąże się to z karosacją pojazdu, która po przetargu 

została określona na kwotę 103.500 zł. Środki te jak mówiła wcześniej pochodzą z dotacji – 

90.000 zł. i 13.500 zł. z budżetu gminy.   W dziale Komendy Wojewódzkie Policji   został 

zwiększony  plan   o  kwotę  3.000  zł.  i  jest  to  jednocześnie  zmniejszenie  z   Pozostałej 

działalności. Kierownik Policji  w  Gzach  wystąpił  z  wnioskiem żeby  środki  ,  które  były 

przeznaczone na paliwo przekazać na  Fundusz Wsparcia Policji do Komendy Wojewódzkiej w 

Radomiu z przeznaczeniem  na zakup kserokopiarki  i pozostałego wyposażenia na potrzeby 

Policji w Gzach. W dziale Oświata i wychowanie – zmniejszenie  wydatków o kwotę - 25.579 

zł. Kwota wynika z przetargu na zadanie „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w 

Skaszewie Włościańskim”.  Zmieniona została również prognoza długu. 
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Zmiana wynika z  podpisania umowy w miesiącu listopadzie w sprawie umorzenia pożyczki w 

kwocie 122.500 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pożyczka, która była 

zaciągnięta na wodociągowanie w powyższej kwocie została z dniem 30.11.2008 r.  umorzona 

warunkowo i dotyczy wpłat rat pożyczki za rok 2007 w kwocie 35.000 zł i  za rok 2008 – 

87.500 zł.. Kwota  wysokości 122.500 zł. musi być przeznaczona na zadania ekologiczne, m. 

innymi na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej        w Przewodowie i 

została uwzględniona w projekcie budżetu gminy na 2008 rok jako środki własne inwestycyjne. 

W przypadku nie wywiązania się z tej umowy gmina będzie musiała zwrócić w/w kwotę wraz z 

odsetkami w wysokości 20%.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński  – poddał pod głosowanie projekt uchwały           w 

sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami  „za” 

pozytywnie  zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 

stanowi załącznik nr  3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Wójt Zbigniew Kołodziejski – powiedział, że do obliczania podatku rolnego Prezes Głównego 

Urzędu Statystycznego  ogłosił  średnią  cenę  skupu  1  dt  żyta  za  okres  trzech pierwszych 

kwartałów 2007 r.  w wysokości 58,29 zł. Jego propozycja to 45 zł. za 1 dt . Uważał, że jest to 

cena wypośrodowana  i realna do przyjęcia przez Radę Gminy. Przy ustalaniu ceny 1dt  brał 

pod uwagę  zwolnienia w podatku od nieruchomości.  

Członek Komisji  Stefan Zadrożny –  zapytał  się,  czy Pan Wójt  w sprawie ceny żyta  do 

obliczania podatku rolnego konsultował się z innymi gminami?

Wójt Z. Kołodziejski –  odpowiedział, że konsultował się i  w każdej gminie  jest  inaczej. 

Osobiście uznał, że nasza gmina pod względem dochodów jest najbiedniejsza. Dochód stanowi 

tylko podatek rolny, a podatki od nieruchomości są najniższe w całym powiecie. Jego zdaniem, 

jeśli chcemy  w gminie prowadzić inwestycje i mieć na to pieniądze, to proponowana cena żyta 

za 1dt nie jest wcale wygórowana i nie ma  z czego jej  obniżyć. Jego zdaniem podatek rolny 

dla gospodarstw  przy drogim zbożu i  dopłatach unijnych jest niewiele znaczący.

Członek Komisji Leon Pytel – powiedział, że jest  wniosek Pana Wójta z propozycją ceny 1dt 

w wysokości 45 zł. Uczyni to kwotę dochodu gminy ponad 200.000 zł. W związku z tym 

zapytał, na co Pan Wójt chce przeznaczyć te pieniądze?   
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Wójt Z.  Kołodziejski –  odpowiedział, że  podstawowa sprawa to  inwestycje,   utrzymanie 

oświaty i administracji. 

Członek Komisji  L. Pytel – uznał, że w tym roku wpłynęło do kasy urzędu gminy  100.000 zł 

więcej. Część pieniędzy  została wydatkowana na drogi, część na podwyżki płac dla nauczycieli 

i  inne cele.  Środki te  zostały wydatkowane. W 2008 r. będzie to kwota ponad 200.000 zł. i 

wydaje mu się, że jeśli Pan Wójt stawia się wniosek o  cenę 1dt żyta  do obliczania podatku 

rolnego w wysokości 45 zł to radni uważają,  że Pan Wójt  ma w zanadrzu zadania, które 

wsparłby w szczególności. Dodał, że sam osobiści i członkowie Komisji chcieliby usłyszeć,  co 

by Pan Wójt zrobił za dodatkowe pieniądze, które wpłyną do budżetu gminy.

Skarbnik E. Głowacka  - wyjaśniła, że planowana kwota podatku na 2008 r. nie wpłynie      w 

100%, ponieważ są ulgi i umorzenia. Projekt budżetu został przygotowany przez Pana Wójta i 

złożony  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Na  następnej  Sesji  Rady  Gminy  będzie 

dyskutowany. Podkreśliła, że radni muszą się liczyć z tym, że gmina znowu zaciągnęła kredyty. 

Poprosiła, aby członkowie Komisji zobaczyli ile w prognozie długu na 2008 r.  jest do spłaty 

kredytów. Jeśli chodzi o inwestycje to, są  zaplanowane  przez  Pana Wójta konkretne zadania. 

Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że żyto jest drogie,   ale jeśli chcemy  w  gminie prowadzić 

inwestycje,  to  muszą  być  pewne  środki. Poza tym gmina ma  zadłużenie.  Stosowane   są 

wszelkie zwolnienia,  a podatek od nieruchomości jest najniższy w powiecie. Jego zdaniem jeśli 

radni chcą,  żeby nie prowadzić żadnych inwestycji,  to nich ustalą cenę żyta do obliczania 

podatku rolnego  w  wysokości  35-40  zł.  za  1dt,  a  wówczas  gmina  będzie  spłacać  tylko 

zadłużenia.

Członek Komisji S. Zadrożny – zapytał, o opinię Komisji Oświaty, Zdrowa                            i 

Bezpieczeństwa Publicznego. 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w/w Komisja do obliczania podatku rolnego przyjęła 

jego propozycję tj. 45 zł. za 1dt żyta.

Członek Edward Malicki - przypomniał, że członek Komisji Pan Zadrożny wcześniej pytał 

się, czy w sprawie ceny żyta Pan Wójt konsultował się z innymi gminami?  Zaznaczył, że 

członkowie Komisji nie usłyszeli,  jakie są ceny porównawcze do kwoty, którą proponuje Pan 

Wójt?
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Wójt Z.  Kołodziejski –  odpowiedział, że  spotkał  się  i  rozmawiał z  wójtami,  ale  każdy 

proponował co innego. 

Dodał, że niektórzy wójtowie występują o mniejszą obniżkę od  ceny, którą ogłosił Prezes 

GUS. Jako Wójt Gminy nie chce zbyt mocno obciążać rolników. Ma nadzieję, że w przyszłym 

roku zboże się urodzi i cena żyta będzie niższa, a to będzie skutkować  mniejszym obciążeniem 

dla rolników. 

Członek  Komisji  L.  Pytel –  zapytał  Panią  Skarbnik,  jak   budżet  ma  się  finansowo  do 

przymiarki, którą proponuje Pan Wójt? Czy ta kwota dodatkowa (różnica  między rokiem 2007 

a 2008)  która wpłynie, jak ona się ma do budżetu?

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że środki na podatek zaplanowane są wyższe. Nie 

planuje 100% wykonania.  Na razie są dochody prognozowane.

Członek L. Pytel – zapytał,  jaka kwota  przewidywana jest z tego roku lub ubiegłego roku 

dotycząca umorzeń podatku?

Skarbnik E. Głowacka – odpowiedziała, że w tej chwili nie ma danych, ale chyba                 w 

granicach 3%  całego przypisu ale była to niewielka kwota. W dużych gospodarstwach są ulgi 

inwestycyjne , które są nierefundowane. Są bardzo duże ulgi z tytułu nabycia gruntów      i są 

zwolnienia. To wszystko jest ubytkiem dochodów gminy. Jest to niby  wliczone                w 

subencje, ale subwencji jest ciągle mało. Na rok 2008 gmina otrzymała bardzo niską subwencję 

oświatową.  Żeby utrzymać bieżące wydatki  do oświaty dokłada olbrzymie kwoty. Otrzymana 

subwencja nie wystarczyła na wynagrodzenia i pochodne przy wskaźniku wzrostu płac o 5% a 

mówi się o 10 %.

Członek Komisji L. Pytel – uznał, że w projekcie budżetu na rok 2008 należy mieć rezerwę na 

wzrost płac dla nauczycieli.

Skarbnik E. Głowacka –  wyjaśniła,  że w projekcie budżetu  na rok 2008 dla nauczycieli 

wkalkulowany jest wzrost w wysokości 5%. 

Członek  E.  Malicki –  zgłosił wniosek, obniżenia  ceny  żyta  przyjmowanej  jako  podstawę 

obliczania  podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok do kwoty 43 zł. za 1dt.

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że wyliczyła brutto. Dochód łącznie z ulgami  odchodzi 

w granicach 10%. Obniżka ceny żyta bardzo skutkuje w budżecie. Jeżeli nie będą zmienione 

zasady subwencjonowania gmin to będzie katastrofalnie. Do ceny żyta ustalonej przez GUS  - 

58,29  zł.  obniżka  w  stosunku  do  kwoty  45  zł.   wynosi  13,29  zł.  x  2,5  q  x  7.170  ha 

przeliczeniowych w gminie skutkuje w budżecie gminy  o 238.000 zł. mniej. 
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Kwotę wykazuje się w obniżce, a rząd liczy jakby wpłynęło 100%. W związku z tym wzrasta 

wskaźnik dochodu na  1 mieszkańca, którego faktycznie nie ma. Skutkiem tego jest  wzrost 

wskaźnika „G”  i gmina ma mniejsze dofinansowanie. Jej zdaniem cenę żyta, która ma być 

przyjęta do obliczania  podatku rolnego trudno jest wypośrodkować   i będzie to zawsze temat 

dyskusyjny.

Członek Komisji S. Zadrożny – zapytał, czy gmina traci na tym, że rolnicy którzy korzystają z 

ulg  nie płacą podatku? 

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że gmina na tym traci, ponieważ nie ma dochodu.

Członek Komisji S.  Zadrożny – uznał, że  rolnicy posiadający mniejsze gospodarstwa na 

temat podatku rolnego nie dyskutują, ponieważ nie jest to dla nich duże obciążenie, natomiast 

dyskutują rolnicy posiadający  większe  gospodarstwa.

Członek Komisji  L. Pytel –  był  zdania,  że duże gospodarstwa korzystają z  dodatkowych 

środków unijnych. Podatek rolny uderzy w gospodarstwa, które nie mogą uzyskać środków 

dodatkowych z Unii, a tylko dopłaty. Stwierdził, że nie jest złośliwy w stosunku do Pana Wójta. 

Chodzi o to, żeby w przyszłym roku do Pana Wójta nie przychodzili rolnicy i prosili        o 

umorzenie podatku rolnego  albo o odroczenie , ponieważ nie będą w stanie  zapłacić. Wówczas 

środki zamiast wpływać do budżetu gminy będą wpływały ale  z dużym opóźnieniem.

Wójt Z. Kołodziejski – uznał, że radni będą chcieli w gminie  prowadzić inwestycje              a 

pieniędzy nie ma i nie będzie skąd wziąć. Być może trzeba w gminie wprowadzić podatek od 

mieszkań tak jak jest w niektórych innych gminach.  

Przewodniczący  Komisji  M. Mordwiński   –  poddał pod głosowanie  wniosek   członka 

Komisji - E. Malickiego, w którym zgłosił  obniżenie ceny żyta przyjmowanej jako podstawę 

obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok do kwoty  43 zł za 1 dt.

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 3 głosami „za” 

przy 3  głosach „przeciwnych” nie  zaopiniowała  w/w wniosku. 

Projekt uchwały w sprawie: obniżenia  ceny żyta przyjmowanej  jako  podstawę obliczania 

podatku rolnego na  obszarze gminy  na  2008 rok  stanowi  załącznik nr  4  do  niniejszego 

protokołu.
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Ad. pkt 4

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że spośród innych gmin w powiecie pułtuskim           w 

naszej  gminie są  najniższe stawki  w podatku od  nieruchomości. W związku z  tym jest 

propozycja podwyższenia o 10% tych stawek w stosunku do stawek jakie  obowiązują obecnie. 

Na  terenie  gminy  jest  211  nieruchomości  w  tym  30  związanych  jest  z  prowadzeniem 

działalności  gospodarczej  i  11  jednostek  organizacyjnych,  które  płacą  podatek  od 

nieruchomości. Gmina jest typowo gminą rolniczą i podatku od nieruchomości jest niedużo.  Z 

tego tytułu w roku 2006 od osób fizycznych  plan wynosił  85.000 zł. i będzie to wykonane,  od 

osób prawnych – 200.800 zł.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały             w 

sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5

Skarbnik  E.  Głowacka –  powiedziała,  że   jeśli  chodzi  o   zwolnienia  w  podatku  od 

nieruchomości,  to  zwolnienia  są  utrzymane  te  same  co  były.  Jest  propozycja  żeby  nie 

opodatkowywać budynków mieszkalnych, strażnice OSP oraz zajęte pod nie grunty, budynki 

oraz grunty zajęte na potrzeby Policji, grunty, budynki i budowle świetlic wiejskich, biblioteki, 

budowle Zakładu Usług Wodnych – wodociągi wiejskie, grunty, budynki                 i budowle 

Domu Pomocy Społecznej. Zwolnienia nie obejmują działalności gospodarczej.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały            w 

sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.  

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6

Skarbnik E. Głowacka –  poinformowała, że wysokość stawek od środków transportu nie 

zmieniła się   i  została na starych zasadach. Projekt uchwały został przygotowany dlatego, 

ponieważ został zmieniony zapis w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych odnośnie górnych 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. 
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W paragrafie 1,  pkt 1a projektu uchwały było „  Określa się wysokość stawek podatku od 

środków transportowych: 1) od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej 

pojazdu: od 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie”. W tej chwili pkt 1a ma  treść „ powyżej 3,5 tony 

do 5,5 tony włącznie”. Z uwagi na niewielką liczbę podatników, dochody  z tytułu podatku od 

środków transportowych są niewiele znaczące w budżecie gminy  i wynoszą ok. 9.000 zł.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7 

Skarbnik E. Głowacka –  poinformowała, że uchwała była podjęta w 2003 r. kiedy w życie 

weszła ustawa o finansach publicznych i było obligo, że Rada Gminy musi przygotować zasady 

i tryb umarzania wierzytelności odraczania , do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej. 

Od czerwca 2005 r. kiedy w życie weszła nowa ustawa o finansach publicznych zmienił się 

zapis art. 43, który nakłada obowiązek  zatwierdzenia nowej uchwały na podstawie nowych 

przepisów. Pan Wójt do chwili obecnej nie korzystał z uchwały,  ale mogą być przypadki do 

umorzenia wierzytelności.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwał w sprawie: 

zasad i  trybu umarzania  wierzytelności odraczania, do  których  nie  stosuje  się  przepisów 

Ordynacji podatkowej, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy Rada Gminy podejmowała już 2  uchwały. 

W podjętych uchwałach ujęte zostały grunty w 12 wsiach. Aby było to zgodne ze studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego projektantki powiększyły tereny, które były w 

studium. O te tereny został zwiększony plan zagospodarowania przestrzennego. Projektantki 

wykonały to zgodnie z wcześniej zawartą umową bez dodatkowego wynagrodzenia.  
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W  dalszej  kolejności  prace  zostały  zlecone do  Pani,  która  zajmowała  się  sporządzeniem 

wniosków o przeznaczenia gruntów  na cele nierolnicze. Wówczas okazało się, że we wcześniej 

podjętych 2-ch uchwałach zabrakło terenów zwiększonych przez projektantki.  W związku z 

tym należy podjąć uchwałę o dodatkowe grunty, których jest ok. 44 ha. 

Członek Komisji L. Pytel – uznał, że jeżeli jest  do planu wprowadzana jest zmiana tzn.  że 

coś się tworzy lub są inwestycje, które trzeba potwierdzić. W związku z tym zapytał,  co ma 

być na tych działkach?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że  na działkach  nie ma żadnych inwestycji. Działki 

będą przeznaczone między innymi pod  budownictwo mieszkaniowe. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  zapytał,  pod  co  są  planowane   obszary 

zaznaczone w Borzach - Strumianach ?

Na  pytania  członków Komisji odpowiedzi  udzielił  Referent ds. nieruchomości - Łukasz 

Załęski. Powiedział, że tereny były objęte były w studium uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego i są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowę 

zagrodową z  dopuszczeniem  usług  nieuciążliwych.   Tereny  w  planie  zagospodarowania 

przestrzennego zostały opracowane w zwiększonym zakresie.

Członek Komisji L. Pytel – zapytał, czy  było to na wniosek konkretnych osób?

Ref. ds. nieruchomości  Ł. Załęski – odpowiedział, że było to na wniosek konkretnych osób. 

Tereny te  nie były zaznaczone  na  załącznikach do wcześniej podjętych uchwał. W związku z 

tym,    aby  można było je wyłączyć  z produkcji rolnej należy je uzupełnić.  

Członek  Komisji  L.  Pytel –  zapytał,  czy  gmina  Gzy  posiada  plan  przestrzennego 

zagospodarowania 

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział, że  całego opracowanego planu  zagospodarowania 

przestrzennego gmina nie posiada. Są opracowywane ale  tylko plany cząstkowe.  

Komisja wysłuchała  informacji  dotyczącej projektu  uchwały  w sprawie :  przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy i pozostawiła 

do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. 

Projekt  uchwały  w  sprawie:  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania    przestrzennego   Gminy  Gzy  stanowi  załącznik nr  9  do  niniejszego 

protokołu.      
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Ad. pkt 9

Sekretarz Gminy B. Polańska – poinformowała,  że Statut Gminnej Biblioteki Publicznej był 

zatwierdzony 30.06.2006 r.  W paragrafie 16 Statutu jest napisane,  że GBP  jest jednostką 

budżetową,  co jest nieprawdą ponieważ jest jednostką kultury. W związku z tym do Statutu 

należy wprowadzić zmianę i uchylić § 16. 

Przewodniczący Komisji  M. Mordwiński – poddał pod głosowanie projekt uchwały           w 

sprawie: zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie  zaopiniowała projekt  w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10 

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że projekt uchwały zawiera ramowe zagadnienia, które 

należy omówić w roku 2008. W  każdym kwartale powinna odbyć się przynajmniej jedna sesja. 

Inne uchwały, które będą podejmowane  w trakcie pracy Rady wynikną z bieżącej działalności. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński  – poddał pod głosowanie projekt uchwały           w 

sprawie:  uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2008 rok.

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie  zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11

Sekretarz B. Polańska  -  powiedziała, że sytuacja jest podobna. W projekcie uchwały są 

zaproponowane  zagadnienia, które muszą być omawiane na   posiedzeniach poszczególnych 

komisji. Pozostałe  zagadnienia będą wynikały w  trakcie realizacji.  Odczytała  plan  pracy 

Komisji Rolnictwa i Budżetu na 2008 rok. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński -  podał pod głosowanie projekt uchwały               w 

sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gzy na 2008 rok.

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 12

Sekretarz B. Polańska –  wyjaśniła, że w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez 

Sekretarza Gminy organ, który powołuje i odwołuje musi podjąć  uchwałę,  w której zwraca się 

z prośbą o złożenie oświadczenia. Oświadczenie lustracyjne Sekretarz Gminy składa do Rady 

Gminy  w  terminie  3-ch  miesięcy od  dnia  doręczenia uchwały.  Niezłożenie oświadczenia 

lustracyjnego w terminie skutkuje  pozbawieniem pełnionej funkcji  publicznej – Sekretarza 

Gminy.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński   - poddał pod głosowanie projekt uchwały           w 

sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub 

współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13  

Sekretarz B. Polańska – powiedziała, że sytuacja jest podobna. Skarbnika Gminy   powołuje i 

odwołuje Rada Gminy i dlatego też  musi podjąć uchwałę, w której zwraca się z prośbą         o 

złożenie oświadczenia lustracyjnego. Termin złożenia oświadczenia  również 3 miesiące od 

dnia doręczenia uchwały. Niezłożenie oświadczenia  w terminie traktuje się jako obligatoryjną 

przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji publicznej - Skarbnika Gminy.  

Przewodniczący  Komisji  M. Mordwiński   -  poddał  pod głosowanie projekt  uchwały  w 

sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub 

współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. 

Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały  proponowany na sesję Rady Gminy -  który 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że oświadczenia majątkowe składane są co roku do końca 

kwietnia. Oświadczenia składane są w 2-ch egzemplarzach Jeden egzemplarz zostaje      w 

aktach urzędu gminy, drugi przesyłany jest do Urzędu Skarbowego, który analizuje złożone 

oświadczenia. W tym roku Urząd Skarbowy bardzo wnikliwie wgłębiał się w oświadczenia 

majątkowe i w otrzymanym przez nas piśmie napisał jakie  niezgodności  pojawiły się            w 

oświadczeniach.
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W związku z tym radni złożyli stosowne oświadczenia i wyjaśnili nieprawidłowości. Zapoznała 

z treścią informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy.

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 15

Sekretarz B. Polańska –  powiedziała, że sprawa  dotyczy analizy oświadczeń majątkowych 

pracowników  administracji  pracowników  samorządowych  i  kierowników  jednostek 

organizacyjnych gminy. Oświadczenia zostały złożone w terminie. 

Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 16

Sekretarz B. Polańska –  poinformowała, że  ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów 

w sprawie wysokości  dopłat  do  składek z  tytułu  ubezpieczenia upraw rolnych i  zwierząt 

gospodarskich w 2008 r. Rolnikom będzie przysługiwała  dopłata z tytułu ubezpieczenia: upraw 

zbóż ,  kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew         i 

krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych 

wynosi  50%  dopłaty  do  1  ha  uprawy.   Taka  sama  dopłata  wynosi  do  składki  z  tytułu 

ubezpieczenia   do 1 sztuki bydła, koni, owiec, drobiu, kóz  lub świń. Dla  korzystających        z 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany również należy się dopłata. Ustalone 

są także terminy,  kiedy należy składać odpowiednie wnioski. Rozporządzenie wchodzi w życie 

z dniem 1 grudnia 2007 r.  

         Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący zamknął posiedzenie 

Komisji.  

Protokołowała:                                                                                    Przewodniczył: 

Zofia Pszczółkowska
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