
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVI/2018

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 czerwca 2018 r. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytela- Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Gminy Gzy Leon Pytel -  o godz. 9.13 otworzył XXXVI Sesję Rady Gminy 

Gzy. Przywitał radnych i zaproszonych gości. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi 

właściwe ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni:

1. Franczak Stefan

2. Świderska Joanna 

Ad. pkt 2.

Przewodniczący L. Pytel -  przypomniał, że porządek posiedzenia otrzymali wszyscy Państwo radni. 

Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Państwa radnych lub Pani Wójt chciałaby 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porządku obrad.

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła jednogłośnie porządek obrad w brzmieniu 

jak niżej.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11. Sprawy bieżące gminy.

12. Wolne wnioski i pytania.
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13. Zamknięcie Sesji.

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

Ad. pkt 3.

Przewodniczący L. Pytel -  poinformował, że protokół Nr XXXV/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej 

w dniu 28 maja 2018 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.

W punkcie tym Przewodniczący Rady L. Pytel -  udzielił głosu Kierownikowi Posterunku Policji 

w Świerczach, podkomisarzowi Krzysztofowi Goździewskiemu.

Kierownik Posterunku Policji w Świerczach Krzysztof Goździewski -  podziękował radnym, 

sołtysom i pracowników urzędu za udział w kwietniowej debacie społecznej , która miała na celu 

poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców , co jeszcze zrobić, żeby poprawić stan bezpieczeństwa 

na terenie gminy Gzy. Podkreślił, że zainteresowanie debatą radnych, sołtysów było słabe.

Następnie podziękował Pani Wójt i Paniom dyrektorkom szkół z terenu gminy za zorganizowanie 

w dniu 16.06.2018 r. wyjazdu dzieci w ramach zadania „Bezpieczne wakacje” -  Bezpieczna kąpiel 

w Pułtusku. Poinformował, że w tej chwili na Posterunku Policji w Świerczach pracuje 5 osób, ale tak 

naprawdę pracuje 3 osoby . W związku z tym ze względu na wykonywanie innych czynności, czasami 

we wtorki w Punkcie Przyjmowania Interesantów w Gzach policji nie ma, ponieważ jest sezon letni 

i jest więcej interwencji. Jednak na telefony i prośby mieszkańców gminy Gzy muszą odpowiadać. Co 

do wniosków osób, które uczestniczyły w kwietniowej debacie zapewnił, że wnioski już są 

realizowane. Na koniec życzył owocnych obrad , gdyż musi wrócić do swoich obowiązków. 

Przewodniczący L. Pytel -  podziękował Kierownikowi Posterunku w Świerczach Panu 

K. Goździewskiemu za obecność na Sesji i za małe uwagi w stosunku do radnych. Przyznał, że 

faktycznie na debatę społeczną zostało mało radnych i sołtysów. Nie mniej jednak ma nadzieję, że 

wszyscy wezmą sobie to do serca, że jeżeli policja jest w pełnym składzie, to należy brać czynny udział 

w takim spotkaniu, mającym na celu podzielenie się spostrzeżeniami stwarzających niebezpieczeństwo 

na drogach. Przeprosił za radnych i zapewnił, że na najbliższej debacie radni będą uczestniczyli 

w pełnym składzie.

Ad. pkt 5.

Wójt Gminy Barbara Polańska -  przypomniała, że na temat przebudowy odcinka drogi powiatowej 

Żebry Falbogi- Słończewo było wiele rozmów. Ze strony Gminy Gzy na zadanie te zabezpieczona 

została kwota 400.000,00 zł.
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0  dofinansowanie przebudowy wymienionego odcinka drogi powiatowej ubiegało się Starostwo 

Powiatowe w Pułtusku. Jednak złożone wnioski nie uzyskały akceptacji. Koszt wykonania 

przebudowy drogi wynosi około 6.000.000,00 zł. Uznała, mieszkańcy Gminy Gzy wiedzą, że droga 

zagraża bezpieczeństwu i należy do najgorszych w Powiecie. A z  uwagi na to, że droga nie uzyskała 

dofinansowania, przebudowę jej proponowano przełożyć na następne lata. Jednak w rozmowie 

zasugerowano dołożenie ze strony Gminy Gzy dodatkowo 150.000 zł tj. razem dofinansowanie 

wyniosłoby 550.000,00 zł. Pozostałą kwotę sfinansuje Starostwo Powiatowe. W związku z tym, że 

przetarg na przebudowę odcinka został już rozstrzygnięty, a umowa z wykonawcą miała być podpisana 

28.06.2018 r. zwróciła się z prośbą do Państwa radnych o zwiększenie wydatków o kwotę 

150.000,00 zł, ponieważ nie wyobraża sobie niedokończenia przebudowy w/w odcinka drogi. 

Nadmieniła, że Gmina zrezygnowała z pożyczki którą miała zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w wysokości 400.000,00 zł na zadanie pn. „Stacja Uzdatniania Wody. 

Przebudowa, rozbudowa” , iż w tym roku nie ma możliwości pozyskania pieniędzy na zbiorniki 

wyrównawcze. W związku z tym, żeby zbilansował się budżet zaproponowała emisję obligacji na 

łączną kwotę 300.000,00 zł. Z obligacji tej w kwocie 100.000 zł zostanie sfinansowane zadanie 

inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki 

asfaltowej” oraz w kwocie 200.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW 

Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo -  Nowe Skaszewo gmina Gzy”, gdzie 

zmieniono źródła finansowania. Ponadto stwierdziła, że należy poprawić nawierzchnie odcinków dróg 

gminnych zniszczonych po tegorocznej zimie w miejscowości Gzy-Wisnowa, Słończewo

1 Mierzeniec, na które są zabezpieczone środki . Jednak wiąże się to z wyłonieniem wykonawcy. 

Dlatego po dzisiejszej Sesji na stronie internetowej zostanie ogłoszone zapytanie.

Myśli, że byłoby dobrze, żeby poprawy nawierzchni dróg dokonał wykonawca wykonujący 

przebudowę dróg na terenie gminy , iż wiążą się to z transportem sprzętu, a są krótkie odcinki.

W tym momencie Sesję opuścił radny Tomasz Sobieraj pomniejszając ilość członków’ Rady biorących 

udział w posiedzeniu do 12 osób.

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

uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała -  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji.

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 22.06.2018 r. -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena Kwiatkowska

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

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 22.06.2018 r. -  stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W tym momencie na salę obrad przybył radny T. Sobieraj. Aktualna ilość radnych biorących udział 

w posiedzeniu - 13.

Pytań nie było.

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie emisji obligacji i poddał pod 

głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/179/2018 w sprawie 

emisji obligacji -  która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6.

Skarbnik E. Stawińska -  powiedziała, że plan dochodów po zmianach ogółem wynosi - 15.660.033,59 

zł w  tym dochody bieżące -  15.460.033,59 zł, dochody majątkowe -  200.000 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem w ynosi- 18.239.627,55 złw tym  wydatki bieżące- 15.063.373,34 

zł, wydatki majątkowe -  3.176.254,21 zł.

Deficyt budżetu wynosi - 2.579.593,96 zł 

Przychody - 3.018.593,96 zł 

Rozchody budżetu -  439.000,00 zł

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi - 4.058.905,00 zł.

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w spłacie 

długu 2018-2027.

Zmiany w przedsięwzięciach to:

- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 1 do kotłowni olejowych 

położonych na terenie gminy Gzy.

Po przeprowadzonym przetargu całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 273.000,00 zł. Na zadanie 

było zabezpieczone 200.000,00 zł.

- Zrezygnowano z budowy przedsięwzięcia pn. „Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa, rozbudowa”. 

Odjęte zostało 400.000,00 zł.

- Nastąpiła zmiana finansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW  Porzowo- 

Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy”. Całkowita wartość 

zadania w latach 2016-2018 wynosi 986.680,00 zł, w roku 2018 wynosi 967.000,00 zł.



W roku 2018 finansowanie przedsięwzięcia planowane jest emisja z nowej emisji obligacji 

w kwocie 200.000,00 zł, z obligacji emitowanej zgodnie z uchwałą z roku ubiegłego w wysokości 

561.000,00 zł, z dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł i środków własnych 

w kwocie 106.000,00 zł.

Następnie wyjaśniła autopoprawki. Powiedziała, że Gmina otrzymała dotacje na zadanie pn. „Pomoc 

w zakresie dożywiania” i na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu”. Dotacje wpłynęły po 

odbyciu się Komisji. W związku z tym są autopoprawki, żeby sprawozdawczość budżetowa na koniec 

półrocza zgadzała się z planem środków jaki mają jednostki wyższe.

Przewodniczący L. Pytel -  przystąpił do przegłosowania autopoprawek:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 26.874 z ł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem 

wynosi: 15.686.907,59 zł.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26.874,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem 

wynosi 18.266.501,55 zł.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” również przyjęła w/w autopoprawkę.

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

-  stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

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

uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj- przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Pytań nie było.

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

Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/180/2018 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.

-5  -
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Ad. pkt 7.

Skarbnik E. Stawińska -  przedstawiła zmiany do uchwały budżetowej.

Wydatki

Zmniejszenia -  502.873,70 zł

Zwiększenia -  420.667,84 zł

- W dziale 010 -  zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł wynika

z rezygnacji realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa, 

rozbudowa” .

- W dziale 600 zwiększenie planu wydatków o kwotę 359.181,98 zł oraz zmniejszenie -  78.631,98 zł:

- zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego na przebudowę drogi powiatowej 1242W 

Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno o kwotę 150.000,00 zł, łączna pomoc -  550.00,00 zl,

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu 

nakładki asfaltowej” o wartości 115.033,28 zl z czego 100.000,00 zł pochodzi z nowej emisji obligacji, 

kwotę 15.033,28 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Pękowo,

- do planu wydatków majątkowych wprowadzono również zadanie pn. „Wykonanie rowu wraz 

z przepustem przy drodze gminnej we wsi Skaszewo Włościańskie o wartości 3.800,00 z ł ,

- zwiększono o 9.700,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie rowu wraz z przepustami 

przy drodze gminnej we wsi Żebry-Falbogi i Przewodowo Poduchowne,” całkowita wartość zadania 

- 22.659,25 zł, w tym z funduszu soleckiego 17.959,25 zł,

- zwiększono również wartość zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie dróg gminnych emulsją 

asfaltową we wsiach Grochy-Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójty-Trojany, Nowe Przewodowo, 

Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Przewodowo-Parcele, Słończewo, Stare Grochy, Gzy- 

Wisnowa” o kwotę 11.545,70 zł, Sołectwo Przewodowo -Parcele zrezygnowało z poprzedniego 

zadania i utworzyło nowe zadanie - utwardzenie drogi gminnej emulsją w kwocie 11.545,70 zł, 

całkowita wartość zadania wynosi 234.367,93 zł w tym z funduszu sołeckiego 89.096,27 zł,

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 34011 IW Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku 

Sulnikowo-Nowe Skaszewo gmina Gzy o wartości 967.000,00 zł zmieniono źródła finansowania 

(200.000,00 zł z nowej obligacji, 561.000,00 zł z obligacji z 2017 r„ 100.000 zł - dotacja pozyskana 

z Województwa Mazowieckiego i środki własne 106.000,00 zł, zwolnione wolne środki przeznacza 

się na dotację dla Powiatu Pułtuskiego i zakup oleju opałowego ponieważ nie wystarczyło 

zabezpieczonych środków,
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- zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 39.103 i zmniejszenia w kwocie 78.631,98 zł 

wynikają z zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego iż mieszkańcy poszczególnych 

sołectw zamienili remonty dróg przez nawiezienie tłucznia na żwirowanie dróg, a dotychczasowe 

zadania bieżące na w/w zadania majątkowe. Zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się na 

bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- w dziale 710 i 750 zmniejszono wydatki o kwotę 7.000,00 zł i zwiększono o 11.500,00 zł,

po przeprowadzeniu analizy finansowej środki przeznaczono na zakup materiałów, usług oraz usług 

remontowych w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego,

- w dziale 757 zwiększono planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na 

wydatki związane z emisją obligacji,

- w dziale 801 zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.211.72 zł i zwiększono o kwotę 43.105,86 zł 

w PSP w Skaszewie Włościańskim i PG w Gzach, kwotę 28.000,00 zł przeznaczono na zakup oleju 

opałowego, a Sołectwo Gotardy i Nowe Skaszewo zrezygnowało z poprzednich zadań w ramach 

funduszu sołeckiego i kwotę 6.105,28 zł przeznaczyło na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja 

dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim”,

- w dziale 852 zmiany w planie wydatków o kwotę 280,00 zł, kwotę przeznacza się na szkolenia dla 

pracowników GOPS, a kwotę 600,00 zł na remont centralki telefonicznej,

- w dziale 900 -  zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.250,00 zł wynika ze zmian zadań 

realizowanych ze środków funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Sołectwa Porzowo i Przewodowo 

Poduchowne przeznaczyli te środki na inne zadania., Sołectwo Porzowo kwotę 2.700,00 zł 

przeznaczyło na zakup siatki ogrodzeniowej, kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na montaż lampy 

ulicznej, kwotę 400,00 zł przeznacza się na zakup tablicy informacyjnej pn. „Zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przewodowo-Majorat, w dziele 921 zmniejszenie planu wydatków 

o kwotę 1.500,00 zł wynika z analizy finansowej. Zwiększenie planu wydatków o 4.000,00 zł 

przeznacza się na zakup oleju opałowego w świetlicy wiejskiej zgodnie z przetargiem. Zwiększono

0 400,00 zł plan wydatków majątkowych na zakup tablicy informacyjnej na zadanie pn. „Utworzenie 

placu zabaw w Sołectwie Pękowo”.

Na koniec wyjaśniła, że do projektu uchwały są autopoprawki, które jak mówiła wcześniej wynikają 

z otrzymanych dotacji na zadanie pn. „Pomoc w zakresie dożywiania” i na zadanie pn. „Usuwanie

1 unieszkodliwianie azbestu w Gminie Gzy w 2018 r.”, a wpłynęły po odbyciu się Komisji. Natomiast 

kwotę 5.000,00 zł po przegłosowaniu na wspólnym posiedzeniu Komisji przeznacza się na remont 

dachu remizy OSP Gzy.
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Przewodniczący L. Pytel - przystąpił do odczytania i przegłosowania autopoprawek:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 852 rozdziale 85230 paragrafie 2030 o kwotę 

18.970,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania”.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 2440 o kwotę 7.904,00 

zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

w Gminie Gzy w 2018 r.”

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” również przyjęła w/w autopoprawkę.

3. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15.686.907,59 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie : 15.486,907 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

4. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85230 paragrafie 3110 o kwotę 18.970,00 zł 

na realizację programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

5. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4300 o kwotę 7.904,00 zł 

na realizację programu „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Gzy w 2018 r.”.

6. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 paragrafie 4210 o kwotę 4.500,00 zł 

i paragrafie 4300 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

7. Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 paragrafie 4270 o kwotę 5.000,00 zł 

na remont dachu.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

8. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 18.266.501,55 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 15.090.247,34 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie:3.176.254,21 zl.



Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę.

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018— 

stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

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

uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictw a i Budżetu T. Sobieraj-przedstawił pozytywną opinię Komisji 

do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Pytań nie było.

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

Gzy na rok 2018 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/181/2018 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 -  która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 8.

Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Pułtuskiego wynika z przed chwilą podjętej uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Gzy na rok 2018. Jest to kwota 400.000,00 zł planowana już wcześniej w budżecie i 150.000,00 zł 

podjęte dzisiaj.

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

uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictw a i Budżetu T. Sobieraj-przedstawił pozytywną opinię Komisji 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Radna Marianna Filipowicz -  zapytała, dlaczego jest to odcinek Szyszki, a nie Słończewo?

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, nazwa zadania została przeniesiona z ogłoszonego przetargu, będzie 

realizowany cały odcinek drogi.

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

i poddał pod głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/182/2018 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej- która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W tym momencie Sesję opuścił radny Zdzisław’ Kaczorowski pomniejszając ilość członków Rady 

biorących udział w posiedzeniu do 12 osób.

Ad. pkt 9.

Przewodniczący L. Pytel -  powiedział, że ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych z nowymi stawkami wynagrodzenia, gdzie są duże 

rozbieżności. Dlatego od 1 lipca 2018 r. powinna zostać podjęta nowa uchwała w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta.

W naszej gminie miesięczne wynagrodzenie Pani Wójt dotychczas wynosiło 9.375.00 zł brutto 

w sposób następujący:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.000 zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.700 zł

3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.000 zł

4) dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie

- 1.675 zł.

W nowym rozporządzeniu Rady Ministrów zmniejszyło się maksymalne wynagrodzenie zasadnicze 

z 5.900 zł do 4.700 zł, dodatek funkcyjny 1.900 zł pozostał na tym samym poziomie, dodatek specjalny 

utrzymał się od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji zaproponował:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł

3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940 zł

4) dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie

- 1.650 zł.

Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosłoby 9.190 zł i byłoby niższe o 185 zł od obecnego. 

Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

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

zaopiniowała wniosek Przewodniczącego Rady dotyczący ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł

3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940 zł
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4) dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 

- 1.650 zł.

Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto 9.190 zł.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kw iatkowska -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wniosku Przewodniczącego Rady.

Radna M. Filipowicz -  powiedziała, że jest zdecydowanie przeciwna obniżeniu wynagrodzenia Pani 

Wójt, ponieważ nie widzi żadnych przesłanek do obniżenia, wręcz przeciwnie. Dlatego zgłasza wniosek 

formalny o ustalenie:

1) wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.700 zł

2) dodatku funkcyjnego w kwocie 1.900 zł

3) dodatku za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940 zł

4) dodatku specjalnego w wysokości 28% przy stawce co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% 

łącznie, wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 1.848 zł.

Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto 9.388 zł tj. o 13 zł więcej niż było do tej pory.

Wójt B. Polańska -  poinformowała, że Pan Przewodniczący L. Pytel do końca nie powiedział na czym 

miałaby polegać obniżka. Dotychczas wynagrodzenie, które było ustalane dla Wójta obejmowało 

maksymalne stawki. W związku z tym założeniem rozporządzenia było obniżenie wynagrodzenia 

o 20%, ale w przypadkach gdzie były maksymalne stawki. W jej wynagrodzeniu nigdy nie było 

maksymalnych stawek. Nawet po obniżeniu o 20%, prawie 1.000 zł jest do maksymalnej stawki. 

W związku z tym zapytała Pana Przewodniczącego L. Pytela, jaki był cel i powód zmniejszenia 

wynagrodzenia?

Przewodniczący L. Pytel -  powiedział, że co prawda wynagrodzenie nie było maksymalne w stosunku 

do poprzedniego. Wychodząc z założenia, że wynagrodzenie zasadnicze z 5.000 zł zostało obniżone 

do kwoty 4.700 zł tj. o 300 zł, to został podniesiony dodatek funkcyjny z 1.700 zł do 1.900 zł. 

W związku z tym zwrócił się do Pani Wójt, żeby nie myślała , że jest tu zły zamysł do obniżania pensji 

Wójta. Uznał, że jeżeli jest taryfikator mający na celu zmniejszenie wynagrodzenia, z uwagi na to, że 

zaszły okoliczności dotyczące całości rozporządzenia, postanowił również symbolicznie 

zaproponować obniżenie o 185 zł. Jego zdaniem, nie jest to wielka kwota. Stwierdził, że zawnioskował 

to bardzo delikatnie, mając na myśli, że jeżeli Rada ma jakieś propozycje do zmniejszenia 

wynagrodzenia Pani Wójt, to powinna bynajmniej częściowo uszanować to, co nakazują przepisy. 

Dlatego wyszedł z takiego założenia. Uważał, że nie są to pobory obrażające, czy obraźliwe dla Pani 

Wójt. W związku z tym, że obniżka jest bardzo symboliczna, delikatna, ze swojej strony nie widzi 

żadnych uszczypliwości.
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Radny Piotr Kownacki -  jego propozycja, to pozostawienie wynagrodzenia takiego jakie jest obecnie. 

Radny Jacek Barkała -  poinformował, że po wypowiedzi Pani Wójt poczuł się też dotknięty, iż na 

wspólnym posiedzeniu Komisji też głosował za wnioskiem Pana Przewodniczącego Rady.

Wyjaśnił, że do tej pory wynagrodzenie zasadnicze Wójta Gminy Gzy (4.200 zł -  5.900 zł) było 

ustalone na 5.000 zł, czyli suma przelotowa. Dodatek funkcyjny był do tej pory w kwocie 1.700 zł, 

gdzie maksymalny wynosił 1.900 zł.

Na chwilę obecną wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3.400 zł -  4.700 zł, gdzie kwota 4.700 zł jest to 

stawka maksymalna, dodatek funkcyjny obecnie wynosi 1. 900 zł, w propozycji jest 1.900 zł, czyli 

maksymalny oraz pozostawienie stawki dodatku specjalnego w wysokości 25%. Wydawało się mu, że 

była to najlepsza propozycja, żeby nie zmniejszyć wynagrodzenia Pani Wójt, bo jest maksymalne jakie 

może być wynagrodzenie zasadnicze, maksymalny dodatek funkcyjny, a dodatek specjalny pozostał 

w tej samej wysokości procent.

Radny Jacek Grochowski -  poinformował, że nie uczestniczył do końca we wspólnym posiedzeniu 

Komisji i nie mógł zabrać głosu. Powiedział, że tak jak nawiązała Pani Wójt, jej wynagrodzenie 

maksymalne nie było. Uznał, że gdyby był to początek kadencji, to może nie dziwiłby się. Ale dzisiaj, 

gdy Pani Wójt odchodzi z pracy za kilka miesięcy, to nie ma co robić dziwnego symbolu. Według 

niego, to żadna oszczędność. Dodał, że nie podejrzewa Pana Przewodniczącego Rady również o jakieś 

złe zamysły, bo myśli, że chciał z tego wybrnąć może dobrze. Ale osobiście w tej sytuacji nawet 

przychyliłby się do wniosku formalnego radnej M. Filipowicz, żeby wyregulować dodatek specjalny 

o 3% więcej w punkcie 4, bo nie ma sensu obniżanie wynagrodzenia Pani Wójt.

Radna Jadwiga Koc -  uznała, że jako radni nie mają nad czym dyskutować, ponieważ nie jest to aż 

tak wielka suma, żeby radni na odejście Pani Wójt zafundowali taki prezent. Dla Rady Gminy to 

wstyd, iż nie są to żadne pieniądze. Według niej sama lojalność radnych powinna zaważyć o tym, że 

Pani Wójt pracowała z radnymi tyle lat i pracowała nie źle, każdy był zadowolony z jej pracy. Prosiła 

dać się na spokój i nie robić cyrków, bo jest to nie ładnie, iż nie jest to wielka suma, a tym bardziej, że 

Pani Wójt już odchodzi. Pół roku nie zbawi radnych, trzeba być ludźmi.

Wójt B. Polańska -  powiedziała, że dla niej i dla budżetu Gminy obniżka wynagrodzenia nie ma 

znaczenia. Ale naprawdę poczuła się w niekomfortowej sytuacji, że po tylu latach pracy, przed 

odejściem na emeryturę obniża się wynagrodzenie . Stąd też jej pytanie zadane Panu 

Przewodniczącemu Rady, jaki jest cel obniżenia wynagrodzenia?

Sołtys Sołectwa Mierzeniec Witold Czapliński -  powiedział, że skoro górna granica wynagrodzenia 

zasadniczego wynosi 4.700 zł, to stanąłby w obronie Pana Przewodniczącego L. Pytela. Jeżeli jest 

to zgodne z literą prawa, to ustalał wynagrodzenie na zasadzie jak mówi rozporządzenie.
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Radca Prawny Bogusław Sokalski -  zwrócił uwagę, żeby nie mówić o literze prawa”, bo zgodnie 

z literą prawa może być 104.000 zł, 10.000 zł. Wniosek też jest zgodny z literą prawa.

Sołtys Sołectwa Sisice Janusz Biłik - był za tym , żeby Pani Wójt uchwalić maksymalne stawki 

jakie można na 3 miesiące, żeby miała godną emeryturę.

Przewodniczący L. Pytel -  wyjaśnił, że nie miał na myśli żadnej uszczypliwości , ani złośliwości. 

Będąc na miejscu Pani Wójt nie robiłby z tego problemu.

W tym momencie Sesję opuścił radny Krzysztof Biegała pomniejszając ilość członków' Rady biorących 

udział w posiedzeniu do 11 osób.

Przewodniczący L. Pytel -  poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej M. Filipowicz 

o podwyższenie dodatku specjalnego z 25% do 28% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami „za” , przy 3 głosach 

„przeciwnych” oraz 3 głosów „wstrzymujących” zaakceptowała podwyższenie dodatku specjalnego 

z 25% do 28% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

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

Gzy z uwzględnieniem podwyższonego dodatku specjalnego z 25% do 28% wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego i poddał pod glosowanie.

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 6 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/183/2018 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy- która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10.

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

Ad. pkt 11.

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy poinformowała:

- do 10 lipca można składać wnioski o oszacowanie strat z powodu suszy, powołana Komisja 

zweryfikuje straty w terenie,

- Gmina podpisała umowy na realizację wielu zadań z terminami realizacji koniec sierpnia i września 

2018 r., po rozmowach telefonicznych przedsiębiorcy uważają, że wywiążą się z podpisanych umów,

- po dzisiejszej sesji zostanie ogłoszony kolejny przetarg na żwirowanie, jeżeli nikt się nie zgłosi będzie 

możliwość wzięcia wykonawcy z wolnej ręki, przedsiębiorcy nie przystępują do przetargu bo jest 

problem z dobrym żwirem,

- przy drogach gminnych zostały wycięte zakrzaczenia z poboczy.

Sołtys Sołectwa Mierzeniec W. Czapliński -  odnośnie szacowania strat z powodu suszy, co będzie 

jeśli rolnicy będą kosić rzepak np. 10-12 lipca?
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Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przypadku rzepaku Komisja 

pojechała w teren wcześniej, ale o tym decyduje Przewodniczący Komisji.

Sołtys Sołectwa Szyszki Waldemar Pawlak -  przypomniał, że jeszcze wcześniej do sprzątnięcia jest 

jęczmień ozimy.

Radny P. Kownacki -  zapytał się, czy Pan Kęsicki mógłby wziąć udział w przetargu na żwirowanie? 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński -  odpowiedział, że Pan Kęsicki może wziąć udział 

w przetargu, zostanie poinformowany.

zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej w miejscowości 

Gotardy skierowaną do Starosty Powiatu Pułtuskiego.

Petycja mieszkańców wsi Gotardy w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej w miejscowości Gotardy -  stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu.

Sołtys Sołectwa Żebry-Falbogi Krystyna Polak -  odnośnie pisma jakie złożyła do urzędu, zapytała 

Panią Wójt, co z wynajęciem geodety w celu wytyczenia drogi we wsi Żebry -  Falbogi?

Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że pismo wpłynęło około 2 tygodnie temu i trzeba je rozważyć. 

Ale na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy.

Ad. pkt 13.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 11.12 zamknął XXXVI Sesję 

Rady Gminy Gzy.

Protokołowała: Przewodniczył:

Ad. pkt 12.

Radna M. Filipowicz -  przedstawiła petycję mieszkańców wsi Gotardy w sprawie podjęcia działań

PRZEWODNICZĄCY
RADY


