
P R O T O K Ó Ł  NrIII/2018

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Zdzisława Kaczorowskiego -  Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kaczorowski - o godz. 15.35 otworzył III 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 uczestniczył5 radnych, 

co stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  przypomniał, że porządek obrad sesji otrzymali wszyscy Państwo 

radni, po czym odczytał jego treść:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

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

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

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;

c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Gzy;

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy.

6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2019:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok;

c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Gzy;

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2019 rok.

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

otrzymania pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12. Sprawy bieżące gminy.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie sesji.

Jednoczenie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z spośród radnych lub Pan Wójt chciałby wystąpić 

z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad?

Wójt Gminy Cezary Wojciechowski -  zgłosił wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu 

„8a. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie 

zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Gzy”. Nadmienił, że punkt ten jest ściśle powiązany 

z wyborami do organów samorządu mieszkańców. Wprowadzenie dodatkowego punktu uzasadnił tym, 

że z uwagi na zmianę kadencji sołtysów i rad sołeckich, powinny być przyjęte zmiany statutów sołectw, 

które powinny być poprzedzone konsultacjami.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie porządek obrad sesji z zaproponowaną 

zmianą.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących przyjęła bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady porządek obrad sesji jak niżej:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

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

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



- 3 -

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;

c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Gzy;

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy.

6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2019:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok;

c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Gzy;

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2019 rok.

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

8a. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie 

zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Gzy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

otrzymania pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12. Sprawy bieżące gminy.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie sesji.

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

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 3.

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska -  powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gzy 

obejmuje lata 2018-2027. Gmina Gzy posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów 

do roku 2024, planowaną emisją obligacji w kwocie 1.800.000 zł i planowaną pożyczką na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 447.905 zł, z okresem spłaty obligacje w latach 2019-2027.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z następującymi wartościami:

- plan dochodów ogółem w kwocie - 16.644.662,21 zł 

w tym: dochody bieżące - 16.412.688,82 zł

dochody majątkowe - 231.973,39 zł

- plan wydatków ogółem w kwocie -  19.223.853,56 zł 

w tym : wydatki bieżące - 16.010.037,02 zł

wydatki majątkowe - 3.213.816,54 zł

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.579.191,35 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.361.000 zł i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

w kwocie 447. 905 zł oraz wolnych środków w kwocie 770.286,35 zł.

Przychody stanowią kwotę 3.018.191,35 zł.

Rozchody stanowią kwotę 439.000 zł.

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

zachowane w okresie spłaty długu 2018-2027.

Dalej do omówionego projektu uchwały przedstawiła autopoprawki.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Witold Czapliński -  przedstawił pozytywną opinię 

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

Opinie Komisji Budżetu i Finansów z dnia 11.12.2018 r. -  do projektów uchwał stanowią załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

również przedstawiła pozytywna opinię Komisji do przedstawionego projektu uchwały.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 11.12.2018 r. -  do 

projektów uchwał stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Pytań nie było.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

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

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr III/l 1/2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4.

Skarbnik E. Stawińska -  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2018 również był przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 

Zawiera zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu nałożenia kary umownej na podmiot, 

który nie wywiązał się z warunków umowy.

W wydatkach zmniejszenia -  32.300 zł i zwiększenia o kwotę 11.300 zł:

- w dziale 750 -  zmiany planu wydatków w kwocie 2.300 zł przeznacza się na prawidłowe 

funkcjonowanie jednostki urzędu do końca roku oraz obsługę Rady Gminy. W wyniku 

przeprowadzonej analizy finansowej zmniejszono plan wydatków na wynagrodzeniach pracowników 

o kwotę 21.000 zł,

- w dziale 757 -  w wyniku analizy zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł,

- w dziale 852 -  zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł, którą przeznacza się na realizację 

zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

- w dziale 855 -  zmiany planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

dla rodzin, które pełnia rolę rodzin zastępczych dla dzieci z terenu gminy Gzy.

Następnie przedstawiła autopoprawki wynikające z dotacji od Wojewody, otrzymanej subwencji na 

zwiększenie zadań szkolnych.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - przedstawił pozytywną opinię 

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

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

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



Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr III/12/2018 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 -  która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.

a)
Skarbnik E. Stawińska -  poinformowała, że ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki 

samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej prognozy Finansowej, która jest dokumentem 

planistycznym obok budżetu. WPF Gminy Gzy na lata 2019-2027 posiada zaciągnięte zobowiązania z 

tytułu wieloletnich kredytów w kwocie 1.811.000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905 zł i wykup 

obligacji w kwocie 1.800.000 zł do roku 2027.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji został przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

w którym dochody zaplanowano na kwotę 15.861.405 zł 

w tym dochody bieżące - 15.318.500 zł 

dochody majątkowe - 542.905 zł

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 14.998.500 zł 

w tym wydatki bieżące - 14.380.834,32 zł 

wydatki majątkowe - 617.665,68 zł

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 862.905 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę rat 

kredytów w kwocie 365.000 zł, spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 447.905 zł 

oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 862.905 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. będzie wynosił wynosi 3.196.000 zł.

Na rok 2019 i lata następne planowane są następujące zadania:

- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 

położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 -  lata realizacji 2018-2019,

- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 1 do kotłowni olejowych 

położonych na terenie Gminy Gzy -  lata realizacji 2018-2019,

- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Gzy -  lata realizacj i 2018-2019,

- świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 

położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2019/2020 -  lata realizacji 2019-2020,
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- sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 1 do kotłowni olejowych 

położonych na Gminy Gzy -  lata realizacji 2019-2020,

- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Gzy -  lata realizacji 2019-2020.

Dalej przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy wraz z autopoprawkami -  

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b)

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała Nr Ci.337.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

29 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie 

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński - przedstawił pozytywną opinię 

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

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

również przedstawiła pozytywną opinię Komisji do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie było.

d)

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

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

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr III/l 3/2018 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 6.

a)
Skarbnik E. Stawińska - poinformowała, że w związku z tym, że w uchwale w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy zmniejszono kwotę wydatków o ponad 22.000,00 zł, po 

doprowadzeniu do zgodności uchwałę budżetową Gminy Gzy na rok 2019 dochody w projekcie 

uchwały budżetowej wynoszą 15.839.278,58 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 15.318,500 zł, 

dochody majątkowe w kwocie 520.778,58 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 14.976.373,58 zł w tym: 

wydatki bieżące w kwocie 14.358.707,90 zł, wydatki majątkowe w kwocie 617.665,68 zł.

Przychody w 2019 r. na dzień dzisiejszy nie są planowane.

Rozchody wynoszą 862.905,00 zł.

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 862.905,00 zł.

W rozchodach jest spłata kredytu w kwocie 365.000,00 zł, wykup obligacji w kwocie 50.000,00 zł 

i spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 447.905,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kształtują się na 

poziomie 4.639.547,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są na poziomie 28.350,00 

zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się kwotę 25.450,00 z ł , na realizację działań 

związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przeznacza się kwotę 2.900,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej z uprawieniami Szkoły Publicznej 

(ośmioletnia) z oddziałem zerowym i oddziałem przedszkolnym w Gzach wynoszą 724.454,06 zł. 

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach wynosi 112.700,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe wynoszą 815.865,77 zł.

Wydatki objęte zadaniami jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

wynoszą 433.312,15 zł w tym wydatki bieżące 215.610,02 zł i wydatki majątkowe 217.702,13 zł. 

Zadania przewidziane do realizacji w roku 2019:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki w kwocie 200.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Porzowo -  Sulnikowo- Skaszewo na odcinku Nowe Skaszewo w kwocie 

176.000,00 zł,

- Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową w kwocie 144.185,74 zł,

- Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepustami i przyczółkami we wsi Przewodowo 

Poduchowne w kwocie 9.296,52 zł,
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- Zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy w kwocie 

22.000,00 zł,

- Utwardzenie chodnika kostka brukową przy PSP w Skaszewie Włościańskim w kwocie 4.000,00 zł,

- Montaż lampy ulicznej we wsi Przewodowo-Majorat i Sisice -  23.313,12 zł.

- Zakup i montaż lampy solamej na placu zabaw we wsi Żebry-Falbogi w kwocie 6.000,00 zł,

- Utworzenie placu zabaw we wsi Kozłówka -  16.115,24 zł,

- Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Szyszki -  16.755,06 zł.

Wydatki majątkowe kształtują się na poziomie 617.665,68 zł.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 wraz z autopoprawkami -  stanowi załącznik 

nr 14 do niniejszego protokołu.

b)

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Uchwała Nr Ci.338.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

29 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie 

uchwały budżetowej na 2019 rok -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

c)
Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska - także 

przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.

d)

Radny Piotr Kownacki -  odnośnie zadania „Przebudowa drogi gminnej Porzowo -  Sulnikowo- 

Skaszewo na odcinku Nowe Skaszewo” zwrócił uwagę, żeby zadanie nie było realizowane w końcu 

czwartego kwartału 2019 r., ponieważ mogą zdarzyć się nieprzyjemne sprawy i problemy z reklamacją 

drogi. Prosił, żeby droga była wykonana wcześniej.

Radny Wiesław Świątkowski - zapytał o dochody majątkowe.

Skarbnik E. Stawińska -  odpowiedziała, że dochody majątkowe to kwota pomocy jaka Gmina 

otrzyma np. z Zarządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 425.778,58 zł i dochody ze 

sprzedaży majątku.

Radny W. Świątkowski - zapytał Jak iego  majątku?
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Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że są do sprzedaży działki w miejscowości Pękowo. Nadmienił, 

że działki były już wystawiane na sprzedaż, ale jak na razie nie znalazły nabywcy. W związku z tym 

zadanie te będzie dalej kontynuowane. Dodał, że ze sprzedaży działek są zaplanowane dochody lecz, 

czy będą zrealizowane nie wiadomo.

Odnośnie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 34011 IW  Porzowo -  Sulnikowo- Skaszewo na 

odcinku Nowe Skaszewo, gm. Gzy” przypomniał, że w pierwotnym projekcie uchwały budżetowej na 

2019 rok droga nie była przewidziana do realizacji . Jednak ze względu na to, że został złożony 

wniosek o dofinansowanie w kwocie 606.243,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , 

powyższa droga została ujęta w zadaniach inwestycyjnych. Dofinansowanie, które można uzyskać 

wynosi do 63,63 % i są to środki znaczące dla budżetu. Koszt drogi według kosztorysu wynosi 

952,763,00 zł. Udział własny Gminy to kwota 346.520,00 zł. Nadmienił, że w budżecie Gminy nie ma 

jeszcze całej sumy udziału własnego. Jednak jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony i Gmina 

otrzyma dofinansowanie , konieczne będzie znalezienie w budżecie całego udziału własnego.

Jeśli chodzi o czas realizacji, obecnie trudno jest cokolwiek powiedzieć, iż nie wiadomo kiedy będzie 

rozpatrzony wniosek i w jakiej wysokości Gmina otrzyma dofinansowanie.

Radny W. Świątkowski - zapytał, w jakiej wysokości przekazywane są środki na rzecz innych 

samorządów ? Dodał, że chodzi tu o dzieci gminy Gzy uczęszczające do przedszkoli położonych na 

terenie innych gmin.

Skarbnik E. Stawińska -  odpowiedziała, że jeśli chodzi, które uczęszczają do oddziałów 

przedszkolnych na terenie innych gminy to kwota ta wynosi ponad 60.000,00 zł.

Pytań więcej nie było.

e)

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 

z uwzględnieniem autopoprawek i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami „za” przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Gzy na rok 2019 

Nr III/14/2018 -  która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zarządził 10-minutową przerwę.
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Po przerwie.

Ad. pkt 7.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maria Kurpiecka

-  poinformowała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania 

problemów alkoholowych, które należą do zadań własnych gminy. Realizacja ich jest prowadzona 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Gzy na rok 2019. Program uchwalany jest corocznie i uwzględnia zagadnienia 

i zadania zawarte w „Rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” Państwowej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz zadania wynikające z przeprowadzonej diagnozy przez firmę 

zewnętrzną dotyczącej problemów mieszkańców gminy.

Głównym celem Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, 

wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychotropowych oraz zjawiska picia 

alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci 

i młodzież.

Cele szczegółowe GPPiRPA to:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych

i socjoterapeutycznych,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych,

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów reklamy napojów alkoholowych 

i zasad ich sprzedaży,

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Środki do realizacji GPP i RP na 2019 rok pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych i wynoszą ogółem 28.350 zł z tego: na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

przeznacza się kwotę 25.450 zł, na przeciwdziałanie narkomanii -  2.900 zł.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska - także 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w gminie Gzy na 2019 rok poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr III/l5/2018 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2019 rok -  która stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8.

Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że w ciągu 6-miesiecy po wyborach samorządowych muszą odbyć 

się wybory do organów samorządu mieszkańców. W tym celu konieczne jest podjęcie stosownej 

uchwały. Przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Gzy proponuje do dnia

31.03.2019 r.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska - również 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały.

Pytań nie było.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do 

organów samorządu mieszkańców i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr III/l 6/2018 w sprawie 

zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców -  która stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu 

Ad. pkt 8a.

Wójt C. Wojciechowski -  poinformował, że przy wyborach sołtysów i rad sołeckich zostaną 

przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów w zakresie zmiany kadencji organów 

sołectw.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych 

Gminy Gzy.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr III/17/2018 w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek 

pomocniczych Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Hubert Szajczyk -  wyjaśnił, że 

uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który wchodzi w życie od 01.01.2019 r. Nadmienił, 

że Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów z czego pierwszy i drugi jest 

realizowany jest w systemie pomocy społecznej.

Moduł pierwszy jest dla dzieci i młodzieży spełniających warunki do otrzymywania pomocy 

w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 

150% kryterium, o którym mowa w ustawie. Dotyczy dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej 

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy uczeń lub dziecko nie spełnia takich wymagań, 

a wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje GOPS właściwy dla 

miejsca zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielania pomocy w formie posiłku. Przyznanie 

takiej pomocy jest możliwe w przypadku przyjęcia przez Gminę odpowiedniego programu osłonowego. 

Drugi moduł programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy osób dorosłych. W ramach programu, 

Gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki 

otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe 

w wysokości 150 % kryterium w tym osobom starszym i niepełnosprawnym. Udzielanie w ramach 

programu pomocy osobom, u których przekracza kryterium dochodowe wymaga przez Radę Gminy 

podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole 

i w domu” , podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

otrzymania pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz 

uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Podkreślił, że celem programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” jest 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub osób i rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest finansowany ze środków własnych Gminy oraz 

z dotacji budżetu państwa. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  zwróciła uwagę, 

że wracają tzw. dyrektorskie. Następnie zapytała, czy dyrektorzy szkół mogą liczyć na 20% i od

1.01.2019 r. zgłaszać uczniów, u których przekracza kryterium, a sytuacja np. zdrowotna kwalifikuje 

ich do otrzymania posiłku?

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach H. Szajczyk -  odpowiedział, że tak. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  zapytała, jaką 

kwotę stanowi 150% kryterium?

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach H. Szajczyk -  odpowiedział, że prawo 

do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której 

dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł netto. Ustanowione kryterium 150% odnosi się do kwoty 

1.051,50 zł. Kryterium dotyczące osoby w rodzinie wynosi 528,00 zł netto, przy podniesieniu kryterium 

do 150% stanowi 792,00 zł na osobę w rodzinie.
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Soltys Sołectwa Kozłówka Jadwiga Koc -  zapytała, czy jest to dodatek jednorazowy?

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach H. Szajczyk- odpowiedział, że jest to 

co miesięczne wsparcie w szkołach.

Pytań więcej nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i poddał 

pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczący w posiedzeniu - 15 głosami „za” , przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr III/l 8/2018 w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 -  która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Głosownie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc -  zapytała, jakie kryteria ma spełnić osoba niepełnosprawna, która 

się samodzielnie obsługuje i utrzymuje się z własnych środków pieniężnych jakie posiada? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach H. Szajczyk -  odpowiedział, że jeżeli 

jest to osoba samotna i nie przekroczy kryterium dochodowego w kwocie 1.051,50 zł netto, będzie 

uprawniona do pomocy.

Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Kurpiecka - dodała, 

że pomoc można uzyskać w postaci zasiłku jednorazowego. Świadczenie celowe przyznawane jest na 

jeden miesiąc, nie może być kontynuowane przez 11 miesięcy.

Radny Robert Turek -  zabierając głos powiedział, że obecnie kryterium dochodowe podwyższane 

jest do 150%, po czym zapytał, ile kryterium dochodowe wynosiło wcześniej?

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach H. Szajczyk - odpowiedział, 

że wcześniej kryterium wynosiło tyle samo, 150%.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  zapytał, czy uczniowie szkoły 

w Gzach, mogą korzystać odpłatnie z posiłków?

Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. Kurpiecka

odpowiedziała, że zależy to od organizacji szkoły, ale mogą korzystać.

Jednocześnie dodała, że program „Posiłek w szkole i w domu” jest z korzyścią dla mieszkańców gminy, 

ponieważ udział Gminy stanowi 20% środków, zaś pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr III/19/2018 w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego 

programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - która stanowi załącznik nr 26 

do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku łub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i poddał pod 

głosowanie.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz Ogłosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr III/20/2018 w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 -  który 

stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poinformował, że wpłynęło zgłoszenie Klubu Radnych Polskie 

Stronnictwo Ludowe z listą członków. Przewodniczącym Klubu jest radny Pan Andrzej Pychewicz. 

Zgłoszenie Klubu Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe -  stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 

protokołu.

Wójt C. Wojciechowski -  powiadomił, że firma Błysk- Bis Sp. z o.o. wystąpiła z pismem 

informującym, że chce podwyższyć o 10% opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych tj. o kwotę 3.200 zł miesięcznie. W związku z tym do końca roku żąda udzielenia 

odpowiedzi, czy Gmina jest w stanie płacić dodatkową kwotę. W sprawie tej nie podjął jeszcze żadnej 

decyzji, ponieważ chce skonsultować to z radnymi, sołtysami i mieszkańcami. Nie wie też , jak 

wyglądałoby wypłacenie dodatkowej kwoty od strony prawnej.
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Jednak z rozmów telefonicznych wynika, że firma jest zdesperowana, może zapłacić karę i przez pół 

roku zrezygnować z odbioru i zagospodarowania odpadów. Poinformował, że firma podwyżkę 

motywuje podniesieniem kosztów u odbiorców. Podkreślił, że nie podjęcie decyzji korzystnej dla 

firmy Błysk-Bis może wiązać się z nieodbieraniem odpadów komunalnych z terenu Gminy z dniem

01.01.2019 r. Z uwagi na to, że Gmina nie może dokładać do odpadów, należałoby zwiększyć udział 

mieszkańców. Jednocześnie nadmienił, że kwartalnie od mieszkańców wpływa kwota w granicach 

80.000 zł -  85.000 zł, natomiast Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów płaci 97.392 zł. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  zapytał, ile wynosiłaby kara, którą 

zapłaciłaby firma Błysk-Bis?

Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział, że kara wynosiłaby 58.000 zł 

Radny R. Turek -  zapytał, jak jest z wypowiedzeniem umowy?

Wójt C. Wojciechowski - możliwości wypowiedzenia umowy nie ma. Jest tylko premia gwarancyjna 

ze strony firmy Błysk-Bis.

Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  wyjaśnił, że zgodnie z umową, która obowiązuje 

do 30.06.2019 r. kara wynosi 10% wartości brutto tj. 58.435,20 zł. Zwrócił uwagę, że umowa została 

podpisana przez 2 strony . Podkreślił, że Gmina obserwuje ceny odbioru odpadów komunalnych 

w sąsiednich gminach i są to podwyżki znaczące. Zdaniem Pana Zastępcy Wójta, stawek jakie płacą 

obecnie mieszkańcy gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prawdopodobnie nie 

uda się utrzymać od 1.07.2019 r.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc - zwracając się do Pana Wójta C. Wojciechowskiego powiedziała, 

że nie ma innego wyjścia jak płacenie co miesiąc dodatkowej kwoty, ponieważ Gmina będzie zasypana 

śmieciami. Z tego co wie podwyżki są wszędzie. A Firma Błysk -B is tłumaczy się tym, że ma też 

podnoszone opłaty za odpady. Uznała, że w tej sprawie należy dyskutować i nie zostawić bez żadnego 

wniosku.

Radny Wiesław Świątkowski - zapytał, czy firma Błysk-Bis uzasadniała podwyżki na śmieci i kto 

od firmy żądał podwyżek za śmieci, czy jest to spowodowane podwyżką prądu, czy może jest to 

wymysł Ministerstwa Ochrony Środowiska? Zaproponował, żeby podczas rozmowy z firmą Błysk-Bis 

Pan Wójt zapytał, dlaczego firma żąda więcej pieniędzy.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  wyjaśnił, że firma podwyżkę motywuje tym, że tam gdzie składują 

śmieci (Wola Pawłowska) otrzymali informację, że będzie podwyżka. Z umowy i z przetargu firma 

miała odwozić śmieci na wysypisko do Mławy gdzie wystąpiły problemy. Zdaniem jego, Pan Wójt 

ma tylko jedną możliwość , albo dopłacać za śmieci z budżetu albo wystąpić do mieszkańców gminy 

o podwyżkę, czego Gmina chce uniknąć przynajmniej do czerwca 2019 r.
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Nie mniej jednak Gmina z firmą Błysk-Bis chce rozmawiać, żeby znaleźć kompromisowe rozwiązanie. 

Dodał, że nie może być tak, że skro Gmina zgodziła się na podwyżkę o 10% , to za miesiąc firma może 

wystąpić o podwyżkę w wysokości 20%.

Radca Prawny Edyta Frączak-Szatkowska -  powiedziała, że podwyżka musi być uzasadniona. 

Prawo zamówień publicznych w czasie trwania umowy umożliwia podniesienie kwoty tylko raz 

o 10%.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  zapytał, czy nie można sondować 

rynku i w określonym czasie szukać innego odbiorcy? A może ktoś inny będzie chciał zająć miejsce 

firmy Bis-Błysk, bo firma się wycofa.

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że umowa z firmą jest podpisana na czas określony. Na dzień 

dzisiejszy firma Błysk-Bis się nie wycofa. Przypomniał, że firma do Gminy wystosowała pismo, że 

chce podwyższyć stawkę miesięczną o 10% - 3.200 zł i chce mieć deklarację, czy Gmina zgadza się 

na to, czy nie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  oznajmił, że rolnicy posiadający 

produkcję zwierzęcą i tak toną w śmieciach. Przyznał, że faktycznie tak jak mówił wcześniej radny Pan 

W. Świątkowski od ponad roku stosy siatki i folii rolniczej zalegają w gospodarstwach rolnych i nikt 

się nie interesuje ich odbiorem.

Wójt C. Wojciechowski -  poinformował, że w powyższej sprawie wczoraj rozmawiał z Ministrem 

Środowiska. Sytuacja jest znana. Wcześniej folie i plastiki kupowali Chińczycy, a obecnie nie są tym 

zainteresowani. Ministerstwo Środowiska przygotowuje ustawę, żeby rozwiązać problem, ale prace 

legislacyjne nad zmianą ustawy potrwają nie krócej jak do połowy 2019 r. Dodał, że jeżeli Gmina nie 

zgodzi się na podwyżkę proponowaną, to firma zapłaci karę, a Gmina zostanie bez odbiorcy odpadów. 

Natomiast jeśli zgodzi się na podwyżkę, to wiązałoby się to z podwyżką około 2 zł miesięcznie od 

mieszkańca. W związku z tym, zwrócił się z prośbą o głosy , jakie stanowisko ma zająć Gmina 

w powyższej kwestii.

Radny A. Pychewicz -  zapytał, czy od strony prawnej firma Błysk-Bis może wyznaczyć termin 

udzielenia odpowiedzi?

Radca Prawny E. Frączak-Szatkowska -  odpowiedziała, że przepisy tego nie regulują.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że Gmina jest na etapie negocjacji. Dodał, że może 

być sytuacja, że firma Błysk-Bis zejdzie z rynku. Gmina chce dotrwać do końca umowy na 

uzgodnionych zasadach. Uznał, że wskazane jest też dokonanie weryfikacji, czy firma faktycznie 

otrzymała pismo podnoszące koszty przez odbiorców śmieci.
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Radny W. Świątkowski -  jego zdaniem, mieszkańcy gminy nie będą się chcieli zgodzić na podwyżkę 

za odbiór śmieci, zdenerwują się, ponieważ za wszystko ceny idą w górę.

Radna Anna Chojnacka -  dodała, że tym bardziej, że czekają na odbiór wielkogabarytów.

Wójt C. Wojciechowski -  zwrócił się z prośbą do Państwa Sołtysów o rozpowszechnienie 

w sołectwach materiałów informacyjnych o możliwości wsparcia finansowego dla pogorzelca 

z Sołectwa Nowe Borza. W tym celu zostało utworzone konto bankowe, a wymieniony chciałby 

odbudować swój dom.

Następnie poinformował, że Placówka Terenowa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników w Pułtusku wystąpiła z prośbą o poinformowanie rolników ubezpieczonych w PT KRUS

0 możliwości skorzystania z sanatoriów, iż są jeszcze wolne miejsca, żeby podreperować zdrowie. 

Dodał, że prywatna firma Szkoldex nadesłała ofertę szkoleniową w zakresie obsługi kombajnów 

zbożowych, sieczkami polowych, pras wysokiego zgniotu. Zainteresowani proszeni są o bezpośredni 

kontakt z firmą. Gdyby zebrała się określona grupa chętnych, szkolenie odbyłoby się na terenie gminy. 

Radny W. Świątkowski - zapytał, czy została sfinalizowana sprawa dwóch dróg gminnych od 

miejscowości Przewodowo-Majorat przez las do miejscowości Lipniki Stare i od miejscowości Gromin 

do miejscowości Lipniki Stare?

Wójt C. Wojciechowski - odpowiedział, że Pan Starosta Pułtuski dzwonił przed Świętami Bożego 

Narodzenia z prośbą o spotkanie, co miał jeszcze potwierdzić 21.12.2018 r. Jednak nie zadzwonił

1 spotkanie najprawdopodobniej będzie po Nowym Roku. Nadmienił, że drogi posiadają uregulowany 

stan prawny i Gmina może przystąpić do wymiany dróg.

Jednocześnie poinformował, że w zamian za oddanie w/w dróg do Powiatu, Pan Starosta oferuje do 

przejęcia drogę powiatową w miejscowości Zalesie do granicy z Gminą Winnica. Ale jak na razie nie 

ma żadnej informacji na temat stanu prawnego drogi.

Radny Piotr Kownacki -  zapytał, o odśnieżanie dróg gminnych i wycinanie krzaków na drodze Gzy- 

Borza-Strumiany- Ostaszewo i Szyszki -Ostaszewo-Gołymin. Zwrócił uwagę, że drogi są 

niebezpieczne, ponieważ są zarośnięte i przelatuje przez nie dużo dzikiej zwierzyny (sam y), co stwarza 

kolizje drogowe. Następnie zapytał, czy otrzyma odpowiedź na swoje podanie?

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że sprawa stanu technicznego dróg powiatowych jak również 

zakrzaczeń, które wchodzą w część asfaltu i wystających karp po drzewach na nowo przebudowanym 

odcinku drogi przez miejscowość Gzy, które są zagrożeniem dla użytkowników została przekazana na 

piśmie do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. Jak na razie nie otrzymał żadnej odpowiedzi.
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Odnośnie pisma dotyczącego dróg gminnych położonych w Sołectwie Begno, myśli , że po Nowym 

Roku należy spotkać się z radnymi i ustalić priorytety budowy dróg. Jednocześnie dodał, że sytuacja 

w drogach jest trudna, iż są nieskomunalizowane i w większości Gmina nie jest ich właścicielem. 

Podkreślił, że Gminie zależy żeby uregulować stan prawny dróg, iż będzie możliwość skorzystania 

z dofinansowania na ich przebudowę.

W kwestii odśnieżania poinformował, że przetarg został rozstrzygnięty i zostali wyłonieni wykonawcy. 

Jeżeli spadnie śnieg, drogi będą odśnieżane przez wykonawców na takich samych odcinkach jak 

w latach poprzednich. Sołtysi zostaną powiadomieni, kto odśnieża na terenie danego sołectwa.

Radna A. Chojnacka -  powiedziała, że gdy jest bardzo ślisko, na sypanie nie ma co liczyć. 

Podkreśliła, że na drodze powiatowej Kozłówka -  Krzemień przez Grochy-Imbrzyki było tragicznie. 

Wójt C. Wojciechowski -  wyjaśnił, że sprawę tę przekazał do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku 

i Zarządzenia Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ale nikt się nie pojawił.

Zastępca Wójta C. Parzychowski - powiedział, że na drogach gminnych sypanie było.

Wójt C. Wojciechowski -  dopowiedział, że drogi gminne asfaltowe, po których jeżdżą autobusy 

szkolne były posypane.

Radny A. Pychewicz -  ponowił pytanie, które zadał na ostatnio wspólnym posiedzeniu Komisji 

odnośnie godzin przyjęć przez doktora w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach. Zapytał, czy radni i Pan 

Wójt są w stanie wpłynąć i ustalić stałe godziny pracy Pana doktora, czy nie ma takiej możliwości? 

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  poinformował, że od obecnej kadencji zgodnie z art. 24 ustawy 

o samorządzie gminnym radny ma prawo zadać interpelacje i zapytanie na piśmie do 

Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady jeśli jest to w jego zakresie odpowiada sam albo 

przekazuje do Wójta. Wójt udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni.

Interpelacje, zapytania i odpowiedzi podawane są do publicznej wiadomości przez publikację 

w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc -  zapytała, kiedy sołtysi mają złożyć wniosek lub zapytanie? 

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  odpowiedział, że wnioski i zapytania sołtysi mogą składać na 

bieżąco. Natomiast interpelacje, to uprawnienie radnych.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc- odnośnie odpadów komunalnych, zapytała, czy sołtysi mają 

przygotowywać mieszkańców na podwyżkę i delikatnie mówić, że niestety ale podwyżka musi być? 

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że na razie są to tylko informacje, co może się wydarzyć. Nie 

wie jaką decyzję podejmie firma Błysk-Bis. Gmina będzie się starała negocjować, żeby podwyżka jak 

najmniej dotknęła mieszkańców gminy.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  dodał, że Pan Wójt będzie negocjował z firmą, ale mieszkańców 

trzeba uprzedzić o piśmie i skutkach decyzji.

Wójt C. Wojciechowski - w kwestii Ośrodka Zdrowia w Szyszkach poinformował, że wybranie 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dar-Med.” było ok. 15 lat temu. Ze względu na to, że na 

terenie gminy były 2 ośrodki zdrowia, większość oferentów nie chciała przystąpić do sprawowania 

podstawowej opieki medycznej. Pan doktor D. Mikuś zgodził się na sprawowanie opieki zdrowotnej 

w dwóch ośrodkach zdrowia i tak jest do dziś. Z tego co pamięta w Ośrodku Zdrowia w Przewodowie 

miał być świadczony pełen zakres opieki medycznej, natomiast w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach 

zakres okrojony. Nie zna zakresu umowy zawartej na świadczenie usług medycznych między 

kierownikiem NZOZ „Dar-Med”, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Nadmienił, że z Panem 

doktorem D. Mikusiem próbował się skontaktować, ale się nie udało i próby kontaktu będzie ponawiał. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  podkreślił, że jest to problem, który powtarza się od dawna 

i wydaje mu się, że potrzebne jest spotkanie z Panem doktorem Mikusiem.

Wójt C. Wojciechowski -  jego zdaniem, może raczej trzeba byłoby wystąpić do Narodowego 

Funduszu Ochrony Zdrow ia, żeby się dowiedzieć w jakim zakresie Pan doktor ma podpisaną umowę. 

Jednocześnie zapewnił, że jeżeli uda mu się skontaktować z Panem doktorem, to spróbuje 

wyegzekwować stałe godziny przyjmowania pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Szyszkach. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński- zaproponował zaprosić Pana doktora 

Mikusia na następną sesję Rady Gminy, aby określił, jak zamierza realizować swoją działalność na 

terenie gminy.

Ad. pkt 13.

Z okazji imienin Pana Wójta, solenizantowi życzenia złożyli radni, pracownicy urzędu gminy i sołtysi. 

Wójt C. Wojciechowski -  podziękował za pamięć, życzenia i kwiaty.

Z okazji nadchodzącego roku obecnym na sesji, ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom gminy, życzył 

aby nadchodzący rok przyniósł wiele zadowolenia z pracy i sukcesów w życiu osobistym, żeby 

spełniły się wszystkie marzenia, plany i zamierzenia oraz obudził się we wszystkich optymizm i ufność 

w lepszą przyszłość.

Sołtys Sołectwa Żebry-Falbogi Krystyna Polak -  zapytała Pana Wójta, czy będą świeciły lampy przy 

przystanku w jej wsi, czy zostały całkowicie wyłączone i czy jest nadzieja, że będą świeciły? Dodała, 

że sprawę lamp zgłaszała, ale na razie nic się nie dzieje.

Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że to , że lampy nie świecą związane jest z okresem 

świątecznym. Ma nadzieję, że po Nowym Roku problem zniknie.
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Zastępca Wójta C. Parzychowski -  dopowiedział, że zgłoszenia dotyczące lamp przekazywane są 

dalej. Jeżeli po tygodniu to nie zadziała, to należy zgłosić ponownie , żeby móc interweniować 

w tej sprawie.

Sołtys Sołectwa Kozłówka J. Koc -  w kwestii przystanków autobusowych stwierdziła, że jadąc do 

miasta Pułtuska w miejscowościach Gromin i Moszyn stawiane są przystanki. W związku z tym, 

zapytała, dlaczego na terenie gminy Gzy nie można było postawić przystanków? Dodała, że Sołectwo 

Kozłówka na ten cel przeznaczyło fundusz sołecki, a ten został niezrealizowany. Jednocześnie zwróciła 

się z prośbą, aby Pan Zastępca Wójta dowiedział się jak to załatwić. W jej ocenie jest to karygodne, 

iż dzieci czekające na autobus mokną i nie mają się gdzie skryć przed słońcem.

Zastępca Wójta C. Parzychowski -  powiedział, że zobaczy co wynika z dokumentacji i co zostało 

w tym zakresie zrobione. A w tej chwili na pytanie nie odpowie.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 19.00 

zamknął III Sesję Rady Gminy Gzy.

Ad. pkt 14.

Zofia Pszczółko

Przewodniczył:

:owska
PRZEWODNICZĄCYinsp. ds. obsługi organów 

samorządowych

Zdzisław Kaczorowski


