
Protokół Nr 31/14 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


i Komisji Rolnictwa i Budżetu 


odbytego w dniu 12 sierpnia 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem 


Emilii Oleksa - Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 
- o godz. 13.20 otworzyła wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych 
gości oświadczył, że zgodnie z listami obecności, na 15 członków dwóch Komisji aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 13 członków Komisji tj. 7 członków Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego i 6 członków Komisji Rolnictwa i Budżetu, co stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr l do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
2. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
3. Danuta Ojrzeńska - dyr. PSP w Skaszewie 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia: 

1. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2014 

roku. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2014 - 2018. 
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy. 
6. Sprawy bieżące gminy. 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa Komisja jednomyślnie przyjęła w/w porządek posiedzenia. 

Na wniosek Przewodniczącego Kazimi~rza Żebrowskiego Komisja również jednomyślnie 


przyjęła w/w porządek. 


Ad. pkt 1. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - powiedziała, że dochody budżetu gminy w I półroczu 


zostały zrealizowane w 54,19% w tym dochody bieżące - w 55,97%, dochody majątkowe-
0,03%. Wyjaśniła, że dochody majątkowe były planowane w wysokości 200.000 zł na plan 

344.911,83 zł. Planowana była sprzedaż dwóch działek we wsi Pękowo. 
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Przetarg nie doszedł do realizacji. Obecnie jest zainteresowanie działkami i został ogłoszony 
drugi przetarg. Ogłoszony został również przetarg na lokale w drewnianym budynku gminy 
miejscowości Gzy. Nadmieniła, że jest zainteresowanie działką we wsi Kozłowie oraz inną 
działką. W związku z tym wykonanie dochodów majątkowych może nie być wykonane 
w 100% ale w znacznym stopniu dochody majątkowe będą wykonane. 
Wydatki majątkowe zostały wykonane w 50,63% w tym wydatki bieżące - 54,29% . 
W I półroczu była głównie realizacja budżetu wydatków bieżących i przygotowywanie pod 
wydatki majątkowe. 
Z zadań związanych z utrzymaniem dróg zimą najwięcej środków wydano na odśnieżanie 
dróg. 
W I półroczu wykonano również profilowanie dróg i inne prace, płatność w II półroczu 
2014 r. Poza tym prowadzone są prace związane z przekazywaniem i pozyskiwaniem 
działek ze Skarbu Państwa. Wiąże się to nie tylko z dużym nakładem pracy biurowej ale 
i z dużym nakładem finansowym. W I półroczu od dłuższego czasu do dotychczas trwają 

remonty w budynku urzędu gminy. Przedłużanie się remontów spowodowane jest 
zawilgoceniem ścian, które są do połowy skuwane, zabezpieczane i kładziony jest nowy tynk. 
W budynku urzędu zostały wymienione wszystkie drzwi, posadzki na płytki, a cześć pokoi 
jest już pomalowana. Obecnie trwają remonty przed budynkiem. 
Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - uzupełniła wypowiedź Pani Wójt informując, że 
w gminie realizowane są trzy projekty z Kapitału Ludzkiego tzw. projekty miękkie. Jeden 
projekt "Dziś myślę o jutrze" został zakończony. Trwał od 1.09.2013 r. do 30.06.2014 r. 
Całkowity koszt projektu wyniósł 344.839,25 zł, w roku 2014 wydatkowano 272.463,15 zł. 
Źródłem finansowania projektu były środki unijne w wysokości 85% i środki budżetu 
państwa w wysokości 15%. Gmina zapewniała wkład niepieniężny poprzez udostępnienie sal 
lekcyjnych, koszty energii, utrzymanie czystości, który został wyszacowany na kwotę 
19.931,71 zł. W ramach projektu odbywały się zajęcia rozwijające umiejętności, 

zainteresowania uczniów, zajęcia wyrównujące, uzupełniające, zarządzanie projektem. 
Zrekrutowano 170 uczestników - młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum. Zakupiono 
sprzęt multimedialny dla szkół o wartości 28.741,41 zł, który był wkalkulowany w koszty 
projektu, pozostał na stanie szkół i będzie wykorzystywany do zajęć szkolnych. 
W chwili obecnej trwa projekt "Radosne oddziały przedszkolne". Realizacja projektu 
2014 r. Projekt jest realizowany ze środków unijnych w wysokości 85% i 15% środków 
budżetu państwa i miał być zakończony w I etapie do końca sierpnia. Jednak z uwagi na 
unieważnienie pierwszego przetargu, a rozstrzygnięcie w II przetargu złożony będzie wniosek 
o przedłużenie do końca września br. Realizacja projektu w II półroczu br. Uzyskane środki 
są na wyodrębnionym koncie. Poza tym został wprowadzony trzeci projekt systemowy bez 
wkładu pieniężnego gminy, który będzie realizowany w Publicznym Gimnazjum w ciągu 
dwóch lat 1.09.2014 r. - 30.06.2015 r. wyrównujący godziny z różnych przedmiotów na 
kwotę 24.510 zł. 
Przypomniała, że tak jak wcześniej mówiła Pani Wójt dochody ogółem i bieżące wykonane 
w miarę zadawalająco. W dochodach majątkowych część dochodów spłynie w II półroczu. 
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Jednak, żeby utrzymać wskaźnik indywidualny gminy jaki obliguje ustawa o finansach 

publicznych część wydatków będzie wyhamowana. 

Następnie powiedziała, że ze środków na profilaktykę były organizowane różne festyny 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie i w PSP w Skaszewie, zawody sportowe. 

Dla osób uzależnionych jest prowadzony punkt konsultacyjny, warsztaty profilaktyczne itp. 

Niższe wykonanie w dziale Obsługa długu publicznego wiąże się z niższym 

oprocentowaniem WIBOR- 3M. W związku z tym będą oszczędności z niższych kosztów 

kredytów. 

W dziale Oświata i wychowanie gmina wystąpiła o dodatkowe środki z rezerwy. Środki będą 
przeznaczone na wyposażenie tj. zakup pomocy dydaktycznych w świetlicach szkolnych 

w szkołach podstawowych. 

Nadmieniła, że w I półroczu są zawsze zachwiania w dochodach od osób fizycznych, ale 

w II półroczu dochody są znacznie wyższe. Wiąże się to ze zwrotem z rozliczeń podatku 

dochodowego podatników. Powiedziała, że z budżetem gminy jest połączona Wieloletnia 

Prognoza Finansowa, a wskaźniki wszystkie pochodzą z realizacji budżetu. 

Nadmieniła, że w II półroczu 2014 r. część dochodów znacznie się podwyższy w wyniku 

zmiany w ewidencji gruntów. Obecnie zwiększył się przypis dochodów podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych. Zmiana w ewidencji wynika z przepisów prawa. Pełna 

ewidencja zmian została przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku Wydział 

Geodezji. Na podstawie otrzymanych zmian wprowadzane są zmiany dotyczące 

opodatkowania. Wyjaśniła, że gmina nie ma na to wpływu, ponieważ musi wykonywać 

ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z tym często spotyka się 

nieprzyjemnymi sytuacjami. Wymienione zmiany mają wpływ na budżet. Przypis na 

12.08.2014 r. wyniósł ok. 40.000 zł i w dalszym ciągu są wprowadzane zmiany. Zmiany te 

dostosowane są do pomiarów jakie wykazała geodezja. 

Poza tym w I półroczu był zwrot akcyzy paliwowej. Ilość podatników ubiegających się 

o zwrot akcyzy znacznie wzrasta. Obecnie jest okres przyjmowania wniosków na II półrocze 

2014 r. . 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zofia Frąckiewicz 
zwróciła uwagę na niskie wykonanie w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - na plan 10.000 

zł wykonanie 2.610,82 zł. Podkreśliła, że środki finansowe w tym dziale zostają co roku 

niewykorzystane, a szkoły mają potrzeby i pieniądze wydać. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że w I półroczu 2014 r. był zakup nagród i transport 

uczestników Turniejów Sportowych. Środki takie w zasadzie są przeznaczone na gminne 

zawody, turnieje. 

Wójt B. Polańska - dodała, że w 2013 r. środków niewykorzystanych w tym dziale zostało 

niewiele. Kupowane były koszulki dla naszych dorosłych sportowców - mieszkańców naszej 

gminy. Część środków przekazywana jest do szkół dla zawodników wyjeżdżających na 

zawody sportowe do innych gmin. Finansowany był wyjazd na basen. W okresie zimowym 

zapotrzebowanie na wydatki będzie większe. Z prośbą o zabezpieczenie środków 

finansowych na zakupy zwracał się również Pan Józef Grudzień (Mistrz Olimpijski 

w boksie). Myśli, że w tym roku środki w dziale Kultura fizyczna i sport zostaną wydane. 
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Komisje pozytywnie oceniły wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 r. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2014 roku 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ad pkt 2 i 3. 
Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
dokonane zmiany wynikają z planu dochodów i wydatków z Zarządzenia Wójta Gminy 
Nr 31/14. Zwiększone zostały dochody i wydatki - dotacje na zadania zlecone własne 
i zadania rządowe jak również związane z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Gzy. Zmiany spowodowały, że plan dochodów budżetowych ogółem wynosi 
10.960.587,71 zł w tym dochody bieżące - 10.576.221,57 zł, dochody majątkowe 
384.366,14 zł. 
Zmiany powodują zwiększenie dochodów majątkowych o 113.000 zł w tym: 
- w dziale Administracja publiczna - dotacja na zadania rządowe zlecone - 221 zł~ 
- w dziale Różne rozliczenia kwota 30.000 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji 

ogólnej na wnioski z rezerwy subwencji~ 
- 13.868,39 zł - dotacje otrzymane z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2013, są to 

dochody bieżące i dochody majątkowe z rozliczenia funduszu sołeckiego- 57.663,11 zł ~ 

- w dziale Oświata i wychowanie zmniejszenia i zwiększenia w oddziałach przedszkolnych 
wiążą się z projektami "Radosne oddziały przedszkolne i "Dziś myślę o jutrze". 

Zmiana klasyfikacji budżetowej projektu pn. "Radosne oddziały przedszkolne" wynika 
z decyzji Jednostki Wdrażającej Programy Unijne w Warszawie i projektu systemowego pn. 
"Moja przyszłość" , który jest dwuletni. 
Zwiększenia, które wynikają z uchwały budżetowej przenoszą się na WPF. 
Wynik finansowy pozostaje ten sam, jaki zapisany był w poprzedniej uchwale. Następują 
tylko zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 
W wydatkach również plan w stosunku do planu pierwotnego na 2014 rok uległ zwiększeniu 
o kwotę 1.010.30 l ,86 zł. Wiąże się z dotacjami głównie na zadania zlecone własne jak 
również na projekty unijne. Wynik budżetu pozostaje bez zmian. Rozchody również 
pozostają bez zmian. Kwotę 285.805,23 zł zaplanowano na spłatę kredytu wg harmonogramu. 
Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. 3.301.050 zł 
W 2014 r. nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń pracowników. Plan zatrudnienia pozostaje 
bez zmian, tzn. wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Od roku 2015 do roku 2020 corocznie 
planowany jest wzrost wydatków na wynagrodzenia o 2%. 
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu to wydatki o pozycje, 
które dotyczą działalności urzędu gminy tj. rozdział 7523 i wydatki - Rada Gminy - 7522. 
W wykazie przedsięwzięć wprowadzono budowę budynku gospodarczego na potrzeby 
urzędu. Było to zadanie do realizacji w latach 2014 - 2015. Wartość inwestycji 103.000 zł 
z tego w roku 2024 - 53.000 zł, w roku 2015 - 50.000 zł. W wykazie przedsięwzięć 
wprowadzono również projekt na wydatki bieżące pn. "Moja przyszłość", który będzie 
realizowany w Publicznym Gimnazjum w Gzach w latach 2014 - 2015. Wartość projektu 
24.510 zł z tego w roku 2014 - 11.480 zł, w roku 2015 - 13.030 zł. 

http:1.010.30
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Odnośnie projektu uchwały budżetowej gminy powiedziała, że w dochodach nastąpiło 
zmniejszenie o 214.722 zł. Zmniejszenie dotyczy działu 801 Oświata i wychowanie - zmiana 
klasyfikacji budżetowej dochodu dotyczącego projektu realizowanego przez Gminę 

pn. Radosne oddziały przedszkolne" zgodnie z decyzją Jednostki Wdrażającej Programy 
Unijne w Warszawie. Wcześniej było to sklasyfikowane w 80195 - Pozostała działalność, 

obecnie - 80103 w Oddziałach przedszkolnych. 
Zwiększenie dochodów - 327.954,50 zł z tego: 
- w dziale 750 zł - 221 zł decyzja Wojewody Mazowieckiego na zwiększenie planu 
dochodów na wydatki bieżące z zakresu administracj i rządowej; 

- w dziale 758 - zwiększenie o 101.531 ,50 zł, mieści się tu dotacja otrzymana z rozliczenia 
wydatków funduszu sołeckiego za rok 2013 - 71.531,50 zł 

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej rezerwy na złożone wnioski 
30.000 zł z tego 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowi e - 10.000 zł 


- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie - 10.000 zł 


- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach - 10.000 zł 


Środki z rezerwy części oświatowej są przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące zakupu 
wyposażenia i pomocy naukowych do świetlic w szkołach. 
W dziale 80 l - zwiększenie 226.202 zł 
- zmiana klasyfikacji dochodów budżetowych dotyczących projektu pn. " Radosne oddziały 
przedszkolne" zgodnie z decyzją Jednostki Wdrażającej Programy Unijne w Warszawie 

i zmiany wynikające z przeprowadzonego przetargu - 214.722 zł 


- wprowadzono do planu dochodów projekt systemowy dwuletni pn. "Moja przyszłość", 
który będzie realizowany od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. - 24.510 zł 
w Publicznym Gimnazjum w Gzach z tego: 

- w roku 2014 - 11.480 zł, 
- w roku 2015 - 13.030 zł. 

Po stronie wydatków: 
Zmniejszenie - 218.114,76 zł: 
- dziale 750 - 392,76 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług, przeniesienie do działu 

854 na zwiększenie planu na wydatki związane z ze zwrotem dotacji "Wyprawka szkolna" 

za 2013 r. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego po zbadaniu 
dochodów w dwóch przypadkach przypisano do zwrotu kwotę, z uwagi na nieprawidłową 
podstawę do naliczenia "Wyprawki szkolnej". Dotyczy to PSP w Skaszewie i SSP 
w Gzach. 
- w dziale 900 - 3.000 zł zmiana przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego sołectwa Gzy -Wisnowa, 
W pierwotnej uchwale mieszkańców sołectwa było wykonanie barierek ochronnych 
i zainstalowanie lampy oświetleniowej. Korzystając z przepisów nowej ustawy o funduszu 
sołeckim, zebranie wiejskie podjęło uchwałę o zainstalowaniu barierek ochronnych 
rezygnując z lampy oświetleniowej. Kwota 3.000 zł przeniesiona została do działu 600. 
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Zwiększenie - 331,347,76 zł: 
- w dziale 600 - 40.531,50 zł na: 

- utrzymanie bieżące dróg gmilll1ych - 15.971,50 zł; 
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie "Wykonanie rowów Żebry 

Wiatraki" - 4.000 zł. 

Zadanie planowane z funduszu sołeckiego, po wstępnej analizie kwota okazała się 

nie wystarczająca. 

- wykonanie barierek Gzy-Wisnowa z funduszu sołeckiego - 3.000 zł 


- wykonanie przepustu Mierzeniec - 12.220 zł 


- przebudowa drogi we wsi Wójt y Trojany - 5.340 zł (kwota brakująca po przetargu) 

- w dziale 710 - 3.000 zł: 

- zwiększenie planu na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy (pierwotny 
plan w kwocie ok. 5.000 zł został praktycznie wykorzystany, faktura wpłynęła 
w miesiącu lipcu br.) 

- w dziale 750 - zwiększenie 7.221 zł: 
- na wydatki bieżące z dotacji celowej - 221 zł 
- zakup drzwi zewnętrznych w budynku urzędu Gminy -7.000 zł 

- w dziale 80 l zwiększenie - 256.202 zł: 
- zmiana klasyfikacji budżetowej projektu" Radosne oddziały przedszkolne" - 214.722 zł 
- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup wyposażenia i pomocy naukowych do 
świetlic 

- wprowadzenie planu wydatków projektu" Moja przyszłość" - 11.480 zł 
- w dziale 854 zwiększenie - 392,76 zł: 

- zwrot dotacji "Wyprawka szkolna" za rok 2013 
- w dziale 900 - 19.000 zł 

- zwiększenie planu wydatków na zakup energii oświetlenia dróg gmilll1ych. 
- w dziale 921 - 5.000 zł; 

- zwiększenie planu wydatków na zakup oleju opałowego do świetlicy w Gzach. 
Ogólnie dochody i wydatki zwiększyły się o 113.00 zł 
Wójt B. Polańska - odnośnie wykonania przepustu we wsi Mierzeniec wyjaśniła, że 

w budżecie zaplanowano kwotę na wykonanie przepustu na drodze żwirowej. Po wstępnym 
wcześniejszym obejrzeniu przez wykonawcę drogi asfaltowej i żwirowej, wykonawca zaczął 
nie od drogi, która była w budżecie i zrobił przepust na drodze asfaltowej, a został do 
wykonania przepust na drodze żwirowej. Okazało były połamane kręgi i przepust wymagał 
remontu. W związku z tym do wykonania został przepust na drodze żwirowej. Dlatego jest 
propozycja o zwiększenie wydatków o wykonanie przepustu we wsi Mierzeniec, który jest już 
zrobiony. 
W kwestii przebudowy drogi Wójty-Trojany powiedziała, że do przetargu przystąpiło 5 firm. 
Między najniższą, a najwyższą ceną różnica wynosiła około 30.000 zł. Poza tym wieś 
Wójty- Trojany środki funduszu przeznaczyła na poprawę nawierzchni asfaltowej. 
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Myśli, że firma, która będzie wykonywała przebudowę drogi we wsi Wójt y -Trojany 

w cenie przebudowy załata dziury powstałe w starej nawierzchni asfaltowej. 

Dodała, że remontu wymaga też odcinek drogi we wsi Stare Grochy. 

Jednocześnie nadmieniła, że w fatalnym stanie jest droga powiatowa w miejscowości Grochy

Imbrzyki koło Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na długości ok. 300 mb, gdzie w asfalcie 

jest dziura na dziurze. Ale w gminie nie ma pieniędzy, żeby to naprawić. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - przypomniał, że przez całą 


kadencję Powiat obiecuje naprawę w/w drogi. 

Pytań nie było. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 

głosowanie powyższy projekt uchwały. 


Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także pozytywnie 

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

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy 

na rok 2014. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 

głosowanie powyższy projekt uchwały. 


Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" również pozytywnie 

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

załącznik nr 4 do niniej szej uchwały. 


Ad. pkt 4. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że uchwała w sprawie uchwalenia programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018 oraz zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy była podejmowana w dniu 11 czerwca 

2014 r. Zakres jednego i drugiego projektu uchwały zawarty został w jednej uchwale. 

Po przesłaniu uchwały do nadzoru Oddział Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce zakwestionował uchwałę i zdecydował, aby 

zostały podjęte dwie odrębne uchwały. W związku z tym wcześniej podjęta uchwała traci 

moc, a należy podjąć dwie oddzielne uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 

głosowanie powyższy projekt uchwały. 


Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" również pozytywnie 

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

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 


Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska - projekt uchwały wynika z rozbicia uchwały podjętej w dniu 11 czerwca 

2014 r. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 


w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - również poddał pod 

głosowanie powyższy projekt uchwały. 


Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za", 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" również pozytywnie 

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

załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 


Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących gminy nawiązując do sprzedaży działki we wsi 

Kozłowo o powierzchni 0,80 ha przypomniała, że uchwała w tej sprawie była podejmowana 

31 sierpnia 2011 r. Jednak, żeby sprzedać działkę, należy podjąć nową uchwałę. 


Następnie powiedziała, że gmina chciałaby sprzedać działkę położoną we wsi Porzowo, którą 


nabyła. Jednak, żeby można było podjąć uchwałę o sprzedaży, musi być założona księga 


wieczysta, a na tą czeka się od dwóch do trzech miesięcy. Jeżeli uda się to załatwić, to na 

najbliższą sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie sprzedaży. 


Poinformowała, że w dniu 1.09.2014 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż lokali 

w drewnianym budynku Gminy Gzy i sprzedaż działek we wsi Pękowo. 


W szkołach w Przewodowie i Skaszewie trwają prace remontowe. W szkole w Przewodowie 

prowadzony jest remont holu (tynki, malowanie i zwiększenie powierzchni świetlicy. 


Remonty kończą się w tym tygodniu. O przedstawienie sprawy remontów w szkole 

w Skaszewie poprosiła Panią Dyrektor Danutę Ojrzeńską. 
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Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Danuta Ojrzeńska - powiedziała, 

że remont obejmuje naprawę posadzki, naprawę lamperii w świetlicy szkolnej oraz zmianę 
szatni dla oddziału przedszkolnego w szkole. Remonty są zaawansowane i myśli, że do końca 
tygodnia się skończą. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że w budżecie gminy była przeznaczona kwota na 
opracowanie dokumentacji na drogę gminnąNowe Przewodowo - Przewodowo -Majorat. Na 
przebudowę drogi został wykonany projekt, z którego wynika, że drogę trzeba poszerzać 
o działki rolników. Jest to nie tylko praca żmudna, pracochłonna ale i kosztowna. Każdą 
działkę od rolnika należy przejąć aktem notarialnym i zaewidencjonować w księgach 

wieczystych. 
Następnie powiedziała, że dokumentacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nowe 
Skaszewo - Sulnikowo stała się nieaktualna. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny 
i przejęcie darowizną działek od mieszkańców trwa regulacja. Gmina występuje do ksiąg 
wieczystych, na każdą działkę przeznacza się 350 zł. Uregulowanie całości drogi to koszt 
16.000 zł. Aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej należy na drogę 
opracować nową dokumentację. 

Przypomniała, że w tej chwili gmina posiada dokumentację na odcinek drogi Żebry Falbogi 
Żebry Wiatraki, na niedokończony odcinek drogi we wsi Słończewo i odcinek drogi we wsi 
Gotardy. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Witold Czapliński 
zapytał, co dzieje się z drogą powiatową Kozłówka - Krzemień? 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że na remont drogi został ogłoszony przetarg. Obecnie jest już 
po przetargu. W rozmowie telefonicznej Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Pułtusku powiedział, że położenie nakładek planuje do końca sierpnia br.. 
Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego W. Czapliński 
zapytał, kto wygrał przetarg na remont drogi? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że przetarg wygrał Pan Kaczmarczyk firma "Drogi 
i Mosty". 
Pani Wójt dodała, że trwają prace przed urzędem, które w części są finansowane ze środków 
gminy, a w części ze środków Starostwa Powiatowego. Ze środków Starostwa będzie robiony 
również chodnik po prawej stronie wzdłuż drogi powiatowej od skrzyżowania w stronę 
Kościoła. 

Poza tym czynione są przygotowania do dożynek powiatowo-gminnych, które odbędą się 
w dniu 7.09.2014 r., na które serdecznie zaprasza, a które częściowo będą sfinansowane ze 
środków Powiatu. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - zapytał, czy Powiat dokończy 
drogę powiatową Gotardy - Słończewo? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie wie. W sprawie tej rozmawiała z Panem Starostą 
i wykonawcą. Jak będzie, trudno jej powiedzieć. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - podkreślił, że wykonawca nie 
wywiązał się względem Powiatu i względem Gminy. 
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Pieniądze zostały wypłacone, a droga pozostała niedokończona. Uznał, że wszystko było 
robione na ostatnią chwilę. Przebudowa drogi kosztowała dużo, a wszystko się rozpada. 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że wie tylko, że Starostwo Powiatowe założyło firmie 

sprawę· 

Dalej poinformowała, że we wsi Szyszki został odmulony staw. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - nawiązał do planu budowy budynku 
gospodarczego przy urzędzie gminy o długości 17 mb i szerokości 8,5 mb. Według projektu 
budynek został podzielony na trzy części tj. dwa pomieszczenia po bokach, w środku wjazd 
garażowy. Na ogłoszone zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty. Jedna w kwocie - 179.888 
zł, druga w kwocie 186.387 zł. Wykonanie stanu surowego - oferta z Warszawy - kwota 
77. 866 zł (brak 27.000 zł, w drugiej ofercie kwota - 90.589 zł. 


Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że na podstawie złożonych ofert nie można kontynuować 


budowy budynku, ze względu na to, że wartość przewyższa wolne środki i musi się odbyć 


przetarg. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław Sierzan 
powiedział, że dużo kontrowersji budzi podatek od nieruchomości (działek budowlanych). 

Zwrócił uwagę, że w innych gminach nie ma tak wysokich podatków, są tylko w gminie Gzy. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w innych gminach sprawy takie jakie są obecnie w gminie 

Gzy były przeprowadzone 2-3 lata wcześniej. Podkreśliła, że nie ma nic w tym jej winy. 

Podpisuje decyzje o wymiarze podatku, ale na podstawie dokumentów geodezyjnych 

przekazanych ze Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 


Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący E. Oleksa o godz. 
14.35 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 
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