
P R O T O K Ó Ł  Nr 8/07

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 27 listopada 2007 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

pod przewodnictwem Kazimierza Żebrowskiego – Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – otworzył posiedzenie Komisji, przywitał członków 

Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków 

Komisji,  co  wobec  składu  Komisji  wynoszącego 9   członków  Komisji  stanowi  quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista  obecności stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego protokołu.

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli :  

1. Barbara Polańska           - Sekretarz Gminy

2. Elżbieta Głowacka         - Skarbnik Gminy

3. Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy

4. Jadwiga Frąckiewicz      - kier. ZOSz. w Gzach

Następnie Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

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

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

    rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącej uchwale budżetowej.

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

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

    podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok. 

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

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

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

    transportowych.

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

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

    tych należności.

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

    przestrzennego Gminy Gzy.

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

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

      Gzy na 2008 rok. 

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

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

      do 31 lipca 1990 r. 

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

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

      do 31 lipca 1990 r. 

14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy.

15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji

     samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy.

16. Sprawy bieżące gminy.

Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 1 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka -  wyjaśniła, że sam projekt uchwały to wymóg ustawy

o finansach publicznych,  w sprawie opracowywania projektu budżetu gminy na rok 2008 i lata 

następne. W związku z przyspieszonymi wyborami nie doszło do uchwalenia nowej ustawy o 

finansach  publicznych  a  zostały  zapisane  tylko pewne  zmiany.  Chodzi  tu  o  opracowanie 

projektu uchwały budżetowej  dotyczącej rodzaju, szczegółowości  materiałów informacyjnych. 

Zmiana polega na tym, że do tej pory projekt uchwały budżetowej był opracowywany  w 

stosunku do dochodów i wydatków tabelarycznie i opisowo i dochody były według działów, 

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej bez żadnych podziałów. W tej chwili zgodnie 

z ustawą  o finansach publicznych dochody dzieli się na tzw. dochody majątkowe i bieżące. 

Taki podział musi być zapisany w projekcie uchwały budżetowej  na rok 2008. Wydatki gminy 

w szczegółowości dział, rozdział i paragraf również z podziałem  na wydatki  bieżące i wydatki 

majątkowe z tym, że w wydatkach bieżących jest  podział na wynagrodzenia, pochodne od 

wynagrodzeń,  dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Jest to 

dostosowanie zmiany w ustawie o finansach publicznych. Wszystkie pozostałe procedury jakie 

są zachowane w projekcie uchwały budżetowej są bez zmian.
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               w 

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

roku  w sprawie procedury uchwalenia uchwały budżetowej oraz rodzaju  i  szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszącej uchwale budżetowej.

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 5 głosami „za” 

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

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

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

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

w planie wydatków. Jeśli chodzi o dochody to został zwiększony plan dochodów w dziale 754 

Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne. Została 

zaplanowana dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu z 

Urzędu  Marszałkowskiego  i  wprowadzona  do  budżetu.  Na  dofinansowanie  zadania 

inwestycyjnego jest  już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Chodzi         o 

wprowadzenie do budżetu nowego zadania-  „Karosacja samochodu przeciwpożarowego       w 

OSP Gzy”. Na złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego została przyznana                    w 

październiku br.  dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000 zł.                          O 

dofinansowanie  tego zadania  również został złożony wstępny wniosek do  Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska   i jest przyrzeczona kwota 40.000 zł.. W ten sposób  dochody 

zwiększają się        o kwotę 90.000 zł. W dziale  Oświata i wychowanie zmniejszono dochody z 

tytuły dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w 

kwocie – 12.800 zł.  Chodzi tu o zadanie „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w 

Skaszewie Włościańskim”. Na początku plan  dochodów i  wydatków był  wprowadzony na 

podstawie kosztorysu, później był przeprowadzony przetarg. Po przeprowadzonym przetargu 

zmniejszyła się wartość inwestycji  i jednocześnie zmniejszył się udział środków własnych      i 

środków z Budżetu Państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dochody budżetu gminy 

zostały zwiększone o 90.000 zł., zmniejszone o kwotę 12.800 zł. czyli dochody budżetowe 

zostały zwiększone o kwotę 77.200 zł. Po zmianach dochody na rok 2007 wynoszą 8.443.176 

zł.  W związku  z  powyższym dokonano również zmiany planu wydatków budżetu gminy. 

Chodzi tu o sfinansowanie zadania inwestycyjnego karosacji samochodu przeciwpożarowego w 

OSP Gzy. Po przetargu wartość inwestycji wynosi 103.500 zł.
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Jak mówiła wcześniej środki w wysokości  – 90.000 zł. będą pochodziły z budżetu Państwa , 

natomiast kwota 13.500 zł. będą to dochody własne jednostki samorządu terytorialnego, dlatego 

są zmiany pomiędzy paragrafami w OSP. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Jan Kiliś. Aktualna ilość członków 

Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6.

Skarbnik E. Głowacka – w dalszej  wypowiedzi poinformowała, że kwota  3.000 zł.             z 

Pozostałej  działalności   została  przeniesiona  na  Komendy  Wojewódzkie  Policji. 

Wyjaśniła, że w budżecie gminy na rok 2007 była planowana kwota 3.000 zł. na zakup paliwa 

dla Zespołu Prewencji w Gzach. Jednak na wniosek Kierownika Posterunku   jest prośba do 

Państwa radnych  o  przekazanie  tych  środków na  Fundusz Wsparcia Policji  do Komendy 

Wojewódzkiej w Radomiu na zakup kserokopiarki i  pozostałego wyposażenia na potrzeby 

Policji w Gzach. W dziale Oświata i  wychowanie – zmniejszenie  wydatków – 25.579 zł. 

Kwota  wynika  z  przetargu  na  zadanie  „Budowa  boiska  sportowego  wielofunkcyjnego 

w Skaszewie Włościańskim”. Koszt budowy boiska wynosi 312.421 zł.  Kwotę 156.200 zł. 

otrzymamy z Budżetu Państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  i 156.221 zł.               z 

dochodów własnych gminy.  Łączne nakłady inwestycyjne na 2007 r. ustala się                    w 

wysokości 1.367.075 zł. 

Ustala się przychody  w wysokości 1.408.305 zł i rozchody  w wysokości 920.305 zł.             Z 

dochodów (środki Unii Europejskiej – 450.000 zł)  spłaca się kwotę 450.000 zł. Deficyt, który 

wynosi 1.058.000 zł.  pokrywa się z kredytu bankowego w wysokości 844.000 zł.          i 

pożyczki w wysokości 94.000 zł. Przychody w kwocie 350.305 zł.  oraz kredyt bankowy     w 

wysokości 120.000 zł. przeznacza się na rozchody w wysokości 470.305 zł.. Zmieniona została 

również prognoza długu. Zmiana wynika z tytułu podpisania umowy w miesiącu listopadzie br. 

w sprawie umorzenia pożyczki w kwocie 122.500 zł. z WFOŚ. Pożyczka, która była wzięta na 

sieć wodociągową  w powyższej kwocie została umorzona i dotyczy wpłat rat pożyczki za rok 

2007 w kwocie 35.000 zł i  za rok 2008 – 87.500 zł.  Umorzenie pożyczki jest warunkowe. 

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

termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie. Powyższa kwota 

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

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

odsetkami.  
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Członek Komisji Zofia Frąckiewicz – zapytała, kto składał wnioski o środki na karosację 

samochodu  w OSP Gzy.

Wójt  Gminy Zbigniew Kołodziejski –  odpowiedział, że  wnioski  o  środki  na  karosację 

samochodu w OSP Gzy składał sam osobiście. Wyjaśnił, że składał 2 wnioski                        na 

2 samochody. Składał wniosek o dotację  na lekki  samochód pożarniczy  dla OSP Gzy ale była 

niekorzystna sytuacja i  zrezygnował. Gmina otrzymałaby 25.000 zł.  ale musiałaby dołożyć 

100.000 zł.. Jednocześnie wystąpił o karosację samochodu, na którą gmina otrzymała     50.000 

zł. z Urzędu Marszałkowskiego.  Poza tym wystąpił jeszcze do WFOŚ i otrzymał zapewnienie, 

że gmina otrzyma 40.000 zł. W związku z tym zdecydował się na karosację samochodu.  Do 

całości wykonania  inwestycji  z budżetu gminy należy dołożyć 13.500 zł.

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Zdzisław Kaczorowski. Aktualna 

liczba członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7.

Wójt Z. Kołodziejski – dodał, że przez Państwową Straż Pożarną preferowane są jednostki, 

które  są  w  Krajowym Systemie  Ratowniczo-Gaśniczym,   a   OSP w Gzach jest  w takim 

systemie, dlatego skorzystał z takiej możliwości. Być może w przyszłości OSP w Szyszkach 

wejdzie do KSRG i będzie miała możliwość skorzystania z takich środków.

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – poinformowała, że OSP w Szyszkach ma samochód, który 

ma już 40 lat.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że karosacja polega na tym, że ze starego samochodu będzie 

zrobiony nowy. Jednostka OSP Gzy jest przy gminie i ma priorytety. Być może ,  że    w 

przyszłości   będzie pomyślane i o OSP w Szyszkach.

Członek Komisji Z. Frąckiewicz -  zapytała, czy inne jednostki OSP są poza marginesem 

gminy? Podkreśliła, że Straż w Szyszkach starała się o samochód w miarę dobry do jazdy        i 

nic z tego nie wyszło. OSP w Szyszkach jest oddalona od gminy ok. 9 km. W pobliżu nie ma 

żadnej straży i są wszędzie pierwsi. Jeśliby mieli dobry samochód byliby bardziej skuteczni.

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w przyszłym roku można pomyśleć o OSP              w 

Szyszkach. Jednak  na dzień dzisiejszy zbliża się koniec roku i dobrze, że co było można udało 

się załatwić. Przypomniał , że jednostka OSP w Gzach jest jedną jednostką  w gminie, która jest 

w KSRG i musi mieć dobry sprzęt.

Członek Komisji Marianna Filipowicz – zapytała, ile jest samochodów w OSP w Gzach?

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że w OSP w Gzach są 2 samochody.

Członek Komisji M. Filipowicz – uznała, że można pomyśleć o OSP w Szyszkach.
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Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że zbliża się koniec roku i należy rozmawiać                    o 

zaproponowanych zmianach w budżecie,  a nie  o przyszłości.

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – powiedziała, że popiera proponowane zmiany                  w 

budżecie gminy  Gzy na rok 2007 i  nadmieniła, że o OSP w Szyszkach należy pamiętać, 

ponieważ samochód jaki posiada jest słaby. Chodzi o samochód na miarę XXI wieku.

Wójt Z. Kołodziejski – zapewnił, że spotka się że strażakami z OSP w Szyszkach na zebraniu 

i porozmawia jak oni widzą ten problem.   

Członek Komisji Z. Frąckiewicz – zapytała, czy jest już oddane do użytku boisko  sportowe 

wielofunkcyjne w Skaszewie Włościańskim?  

Wójt. Z. Kołodziejski – odpowiedział, że boisko sportowe wielofunkcyjne w Skaszewie jest w 

trakcie odbioru.  Były kłopoty z wykonawcą , ale wszystko będzie dokończone i zrobione.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               w 

sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

Komisja w obecności 7 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami ”za” 

pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała projekt  w/w  uchwały  proponowany  na  sesję  Rady 

Gminy - który stanowi załącznik nr  3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że do obliczania podatku rolnego Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2007 r. 

w wysokości 58,29 zł. za 1 dt.  Nie podejmując żadnej uchwały zostaje przyjęta cena żyta 

ogłoszona przez Prezesa GUS. Jednak Rada Gminy ma możliwość obniżenia stawki żyta.      W 

związku z  tym zaproponował obniżyć stawkę do  kwoty  45  zł.  Kwotę uznał  jako stawkę 

wypośrodkowaną  i  realną  do  przyjęcia.  Pod  uwagę  brał   dochody  gminy  i  oczekiwania 

mieszkańców. Przypomniał, że  na 2007 r. do obliczania podatku rolnego była przyjęta cena 

żyta w wysokości 33 zł. 

Członek Komisji M. Filipowicz – uznała, że skutek obniżenia ceny1dt żyta z kwoty 58,29 zł. 

do kwoty 45 zł. to znaczący ubytek w budżecie gminy.  

Członek  Komisji  Jan Kiliś  –  zgłosił  wniosek   obniżenia  ceny  żyta  przyjmowanej  jako 

podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok do kwoty 40 zł. za 1dt.  

Członek  Komisji M.  Filipowicz –  była  zdania,  że  jeśli  radni  w  gminie chcą  prowadzić 

inwestycje, to nie można dużo obniżać ceny żyta.
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – uważał, że zaproponowana przez Pana Wójta cena 

żyta nie jest może niska, ale wg cen żyta na skupach jest do przyjęcia.

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że w gminie takiej jak nasza gdzie nie ma podatku od 

nieruchomości, od mieszkań i innych,  jedynym źródłem dochodu jest podatek rolny. 

Członek Komisji Zdzisław Kaczorowski – uznał, że podatki nie są wysokie. Małe podatki to 

małe dochody i niewiele będzie można wykonać. 

Skarbnik E. Głowacka – poprosiła, aby członkowie Komisji zajrzeli do  projektu uchwały    w 

sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007  i zobaczyli jaka jest  prognoza kwoty długu i 

spłat na rok 2007 i lata następne wówczas może wtedy przemyśleliby jak podejść do tej sprawy.

Członek  Komisji  Z.  Kaczorowski –  powiedział, że  gmina Gzy nie  jest    gminą gdzie 

gospodarze mają po 300 czy 400 ha,  ale są małe gospodarstwa 5,10, 15 ha i  nie są to duże 

kwoty. Tylko zależy co się chce w budżecie robić później. Był zdania, że jeśli radni mają 

konkretne plany na budżet gminy to muszą być dochody.

Wójt Z. Kołodziejski – poinformował, że nie chce w tej kadencji  więcej zadłużać gminy. Był 

zdania, że jeśli nie będzie pieniędzy nie będzie nic robione.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               w 

sprawie:  obniżenia ceny  żyta  przyjmowanej  jako  podstawę obliczania podatku  rolnego na 

obszarze gminy na 2008 rok.

Komisja w obecności 7 członków Komisji  uczestniczących w posiedzeniu – 2 głosami „za” 

przy 5 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr  4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Skarbnik Gminy E. Głowacka  – wyjaśniła, że  Minister Finansów corocznie określa górne 

granice stawek podatku od nieruchomości  jakich nie może przekroczyć Rada,  a ewentualnie 

może określić mniejsze. Jeśli członkowie Komisji analizowali głębiej, to można zauważyć, że 

stawki podatku od nieruchomości na gminie są bardzo niskie a nawet najniższe w powiecie. Na 

gminie Gzy  nie są to   olbrzymie kwoty. W związku z tym jest propozycja aby                  w 

stosunku do tego co było,  stawki podwyższyć średnio o 10%. Dodała, że na terenie naszej 

gminy jest 211 nieruchomości w tym 30 związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
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Powierzchnia  gruntów do opodatkowania -  6.444 m2,  które nie  przekraczają 1  ha jako ha 

przeliczeniowe,  sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako tereny zabudowane. Jeśli chodzi    o 

osoby prawne  -   jest  11  działających jednostek organizacyjnych,  którzy płacą podatek od 

nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               w 

sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

przy 1 głosie „przeciwnym”  pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany na 

sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5

Skarbnik E.  Głowacka  – poinformowała, że  w  stosunku  do  poprzednich  lat  zwolnienia 

w podatku od nieruchomości w zasadzie nie uległy zmianie. Dalej proponuje się zwolnienia 

od   podatku  od  nieruchomości  :  budynki  mieszkalne;  grunty,  budynki  i  budowle służące 

zabezpieczeniu przeciwpożarowemu ;  grunty,  budynki  i  budowle  służące  bezpieczeństwu 

publicznemu; grunty, budynki i budowle stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub 

zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych; budowle związane            z 

zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę (ZUW Mława); grunty, budynki i budowle zajęte na 

potrzeby działalności w  zakresie  pomocy  społecznej  (DPS w  Ołdakach).  Zwolnienia  nie 

obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               w 

sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym”  pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Skarbnik E. Głowacka – powiedziała, że w podatkach od środków transportowych zmieniło 

się tylko w § 1 pkt 1. Wszystkie stawki pozostały bez zmian. Nie ma propozycji podwyżek. Jest 

to niewielki dochód w naszej gminie. Zmiana w § 1 wiąże się ze zmianą ustawy                o 

podatkach  i  opłatach  lokalnych.  „Określa  się  wysokość  stawek  podatku  od  środków 

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

było - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie”.    Obecnie jest - powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie. 
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               w 

sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały - który stanowi 

załącznik nr  7 do niniejszego protokołu.

Skarbnik E.  Głowacka -   w sprawie podatku od posiadania psów poinformowała,  że od 

1.01.2008  r.  nie ma  podatku a jest tylko tzw. opłata, która jest  fakultatywna. Dlatego też Pan 

Wójt nie występował z projektem uchwały dotyczącym opodatkowania psów. W związku z tym 

opłaty od posiadania psów gmina nie wprowadza.

Ad. pkt 7

Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, że była podjęta uchwała w 2003 r. w sprawie:  określenia 

zasad i  trybu umarzania wierzytelności, które  nie podlegają Ordynacji podatkowej. Jest to 

doprowadzenie do zgodności z ustawą o finansach publicznych z 2005 r. – zmiana podstawy 

prawnej zgodnie ze stanowiskiem Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały               w 

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

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

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że Rada Gminy podjęła 2 uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.           W podjętych 

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

zagospodarowania przestrzennego  projektantki  powiększyły tereny, które były w studium.  O 

te tereny został zwiększony plan zagospodarowania przestrzennego. Projektantki wykonały to 

zgodnie z wcześniej zawartą umową bez dodatkowego wynagrodzenia.

Następnie prace zostały zlecone do Pani, która zajmowała się sporządzeniem wniosków          o 

przeznaczenie  gruntów  na  cele  nierolnicze.  Wówczas okazało  się,  że  w  2-ch  wcześniej 

podjętych uchwałach zabrakło terenów  zwiększonych przez projektantki. W związku z tym 

należy podjąć uchwałę o dodatkowe grunty, których jest ok. 44 ha.
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Przewodniczący Komisji K. Żebrowski  - poddał pod głosowanie projekt uchwały               w 

sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gzy.   

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały proponowany 

na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

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

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

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

należy wprowadzić zmianę i uchylić § 16. 

Przewodniczący Komisji  K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały              w 

sprawie: zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach.

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 

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

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10 

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

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

Członek Komisji i jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy M. Filipowicz – odczytała 

plan  pracy Rady  Gminy  Gzy na  2008 rok.  Poinformowała,  że  inne  uchwały,  które  będą 

podejmowane  w trakcie pracy Rady wynikną z bieżącej działalności. 

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały                w 

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

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 

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

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski  - powiedział, że sytuacja jest podobna.

W  projekcie  uchwały  są  zaproponowane   zagadnienia,  które  muszą  być  omawiane  na 

posiedzeniach poszczególnych komisji. 
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Pozostałe  zagadnienia będą  wynikały  w  trakcie  realizacji.  Odczytał  plan  pracy  Komisji 

Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2008 rok. 

Następnie podał  pod  głosowanie  projekt  uchwały w  sprawie: zatwierdzenia planów pracy 

stałych komisji Rady Gminy Gzy na 2008 rok.

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 

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

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12

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

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

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

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

lustracyjnego w terminie skutkuje  pozbawieniem pełnionej funkcji  publicznej – Sekretarza 

Gminy.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski  - poddał pod głosowanie projekt uchwały               w 

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

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

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 

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

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 13  

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

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

złożenie oświadczenia lustracyjnego. Termin złożenia oświadczenia  również 3 miesiące od 

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

przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji publicznej - Skarbnika Gminy.  

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski  - poddał pod głosowanie projekt uchwały               w 

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

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

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 7 głosami „za” 

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

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 14 

Członek  Komisji  i  jednocześnie  Przewodnicząca  Rady  M.  Filipowicz  –  przedstawiła 

informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych.

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Gzy o złożonych  oświadczeniach  majątkowych 

radnych gminy Gzy stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15

Wójt  Z.  Kołodziejski  –  przedstawił  informację  dotyczącą  oświadczeń  majątkowych 

pracowników administracji samorządowej i  kierowników jednostek  organizacyjnych gminy 

Gzy.

Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników administracji 

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

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 16

Członek Komisji Z. Kaczorowski –  powiedział, że rozmawiał z Panią dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Skaszewie. Sprawa dotyczy   nowo budowanego  boiska sportowego. 

Była informacja, że boisko jest nieoświetlone. Chodzi o to,   żeby budowniczym tego boiska nie 

ginęły materiały. Uznał, że  przydałaby się przynajmniej jedna lampa.

Wójt Z. Kołodziejski –  wyjaśnił,  że nie wie czy to  miejsce jest  nieoświetlone,  ponieważ 

oświetlenie uliczne na odcinku od Skaszewa do Skaszewa jest. Jeśli jest,  to oświetla i nowo 

budowane boisko. Ale jeśli jest taka sytuacja to przyjrzy się sprawie,   przemyśli i rozważy jak 

to zrobić. Poinformował, że kwestia oświetlenia boiska i budowy  boiska są  to zupełne dwie 

różne sprawy. W projekcie budowy inwestycji,  oświetlenia obiektu nie było.  

Członek Komisji Z. Kaczorowski – był zdania, że latarnie z szosy nie oświetlają  boiska.

Wójt  Z.  Kołodziejski  –  uznał,  że  być  może  należy  zamienić  moc  lamp  na  większe 

i odpowiednio je ustawić.

Odnośnie  zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2007 r.  powiedział, że zadania zostały 

wykonane.  Boisko zostanie  zrealizowane. Odbędzie się  karosacja samochodu  strażackiego 

w OSP w Gzach, ale o OSP w Szyszkach też pomyśli w perspektywie. Uznał, że w  jednym 

roku nie da się zrobić wszystkiego.

Przewodniczący Komisji K. Żebrowski – nadmienił, że przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w  Gzach  należałoby  dokończyć  chodnik  gdzie  wjeżdża  autobus,  zasypać  doły, 

zagospodarować  ziemię. 
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Podkreślił, że  dzieci  wysiadają z  autobusu  na  żwir  i  idą  przez  halę  sportową do  szatni. 

Poinformował, że na ganku  z lewej strony  zacieka ściana.                            

Członek  Komisji  J.  Kiliś –  zgłosił poprawienie daszku nad wejściem do  hali  sportowej. 

Przypomniał, o poprawie oświetlenia drogi przy Kościele w Gzach w taki sposób, żeby światło 

świeciło na parking.

Wójt Z. Kołodziejski – wyjaśnił, że faktycznie było wystąpienie nowego Księdza Proboszcza, 

ale Ksiądz chciał to zrobić inaczej - oświetlić cały Kościół.  

Członek Komisji J. Kiliś – proponował,  żeby oświetlenie  zrobić tak na ile jest to możliwe.

Wójt  Z.  Kołodziejski –  poinformował,  że  w  ramach  odnowy  dziedzictwa kulturowego 

Kościoły Wyznaniowe mogą skorzystać w określonej wysokości ze środków unijnych.           W 

związku z  tym  Proboszczowie parafii  mają  możliwość składania  wniosków  i  uzyskania 

środków na dofinansowanie dachu, ścian  i otoczenia  Kościoła.

            Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący K. Żebrowski  zamknął 

posiedzenie Komisji. 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska
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