
Protokół Nr 5/2015 


ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

i Komisji Rolnictwa i Budżetu 


odbytego w dniu 16.06.2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem 


Tomasza Sobieraja - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu 


Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu, Przewodniczący Komisji wskazali, że wspólne 
posiedzenie Komisji będzie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz 
Sobieraj. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - o godz. 13.05 otworzył 
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 12 członków Komisji tj. 4 członków Komisji Oświaty, Zdrowi i Bezpieczeństwa 
Publicznego i 8 członków Komisji Rolnictwa i Budżetu, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Anna Zalewska - dyr. PSP w Przewodowie 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia: 
1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2014: 
a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.; 
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 2014 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli 

nieruchomości deklaracj i o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

4. Sprawy bieżące gminy. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - poinformowała, że wpłynął wniosek Stowarzyszenia 
Rozwoju W si Gzy o przedłużenie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń po byłej Publicznej 
Szkole Podstawowej w Gzach, w których przez ostatnie trzy lata mieściła się Społeczna 
Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie. Wyjaśniła, że taki wniosek wpłynął 
do Wójta Gminy trzy lata temu. Wtedy skorzystała ze swoich uprawnień, iż miała możliwość 
podpisania umowy użyczenia również za zgodą Rady Gminy. W tej chwili decyzj ę o dalszym 
użyczeniu pomieszczeń musi podjąć Rada Gminy. Stowarzyszenie wnioskuje o użyczenie 
pomieszczeń, na okres nie krótszy niż 10 lat, żeby była pewność rozwoju Stowarzyszenia. 
Rozpatrzenie w/w wniosku zaproponowała w punkcie 4 porządku posiedzenia. 
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Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Barkała w imieniu Klubu Radnych-

Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił wniosek , aby przy projekcie uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Gzy w § 11 ust. 5 Statutu Gminy Gzy zmienić zapis z ,,5. Za udział 

w pracach Rady sohysowi przysługuje dieta w wysokości 1/2 diety określonej dla radnego 

na ,,5. Za udział w pracach Rady sohysowi przysługuje dieta w wysokości 50,00 zł." 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie -

rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy o przedłużenie bezpłatnego 

użyczenia pomieszczeń po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach, w których przez 

ostatnie trzy lata mieściła się Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez 

Stowarzyszenie jako pkt 4 porządku posiedzenia. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" zaakceptowała, rozpatrzenie 

w/w wniosku jako pkt 4 porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska również poddała pod głosowanie rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia-

Rozwoju Wsi Gzy o przedłużenie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń po byłej Publicznej 

Szkole Podstawowej w Gzach, w których przez ostatnie trzy lata mieściła się Społeczna 

Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie jako pkt 4 porządku posiedzenia. 
" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" zaakceptowała, rozpatrzenie 

w/w wniosku jako pkt 4 porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie -

rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego aby przy projekcie 

uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gzy w § 11 ust. 5 Statutu Gminy Gzy zmienić 

zapis z ,,5. Za udział w pracach Rady sohysowi przysługuje dieta w wysokości 1/2 diety 

określonej dla Radnego na 5. Za udział w pracach Rady sohysowi przysługuje dieta w" 
wysokości 50,00 zł." 

" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" zaakceptowała, rozpatrzenie 

w/w wniosku w pkt 2 porządku posiedzenia 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska również poddała pod głosowanie rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych -

Polskiego Stronnictwa Ludowego aby przy projekcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Gzy w § 11 ust. 5 Statutu Gminy Gzy zmienić zapis z ,,5. Za udział w pracach 

Rady sohysowi przysługuje dieta w wysokości 1/2 diety określonej dla radnego na 5. Za" 
udział w pracach Rady sohysowi przysługuje dieta w wysokości 50,00 zł. 

" Komisja w obecności 4 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 4 głosami "za ,-

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" zaakceptowała, rozpatrzenie 

w/w wniosku w pkt 2 porządku posiedzenia 

Na wniosek Przewodniczących Komisji porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został 

przyjęty jednomyślnie: 
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1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2014: 

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.; 

b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 2014 rok. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy. 
- Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego aby przy 


projekcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy w § 11 ust. 5 Statutu 


Gminy Gzy zmienić zapis z ,,5. Za udział w pracach Rady sohysowi przysługuje 


dieta w wysokości 1/2 diety określonej dla radnego na" 5. Za udział w pracach Rady 


sohysowi przysługuje dieta w wysokości 50,00 zł. 


3. Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli 

nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

4. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy o przedłużenie bezpłatnego 

użyczenia pomieszczeń po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach, w których 

przez ostatnie trzy lata mieściła się Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez 

Stowarzyszenie. 

5. Sprawy bieżące gminy. 

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i 

Komisji Rolnictwa i Budżetu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt l. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że po przekazaniu sprawozdania z wykonania budżetu -

Gminy Gzy za rok 2014 Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 


Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 r. została wydana opinia pozytywna o przedłożonym 


sprawozdaniu. 


Wynik budżetu za 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 152.974,71 zł, na planowany 


deficyt w kwocie 116.116,37 zł Zrealizowane zostały przy tym planowane rozchody (spłata 


kredytów i pożyczek) w wysokości 285.805,23 zł 


Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż 


wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące. 


W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych na koniec okresu 


sprawozdawczego. 


Skład Orzekający wskazał jedynie na niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan 


wynosi 353.036,84 zł, zaś wykonanie 228.358,49 zł, co stanowi 64,68 %). 


Spowodowane było to brakiem wykonania dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na brak 


zainteresowania zakupem działek we wsi Pękowo, Porzowo, Kozłowo. 


Następnie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisja podjęła uchwałę o opinii wykonania 


budżetu Gminy Gzy za 2014 rok i wniosku w sprawie absolutorium i wystąpiła do 


Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o zaopiniowanie wniosku o udzielenie 


absolutorium. 
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Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 07 maja 2015 r. 


w sprawie udzielenia absolutorium jest pozytywna. 


Budżet Gminy Gzy na rok 2014 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałą 


Nr XXXI/141f13 Rady Gminy Gzy z dochodami - 10.352.207,45 zł i wydatkami -

10.066.402,22 zł W ciągu roku budżet ulegał ciągłym zmianom i na dzień 31.12.2014 r. 


zamknął się dochodami w kwocie - 11.552.356,58 zł i wydatkami w kwocie 11.668.472,95 


zł .. 


Nadwyżka budżetu za rok 2014 - 152.974,71 zł 


Wolne środki - 277.966,02 zł zostały przekazane na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych 


- 285.805,23 zł. 


Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.301.050 zł, w stosunku do wykonanych 


dochodów wynosi 29,06%. 


Główne dochody gminy to subwencje - 4.698.793 zł jak również dochody własne. Gmina 


pozyskała dochody z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 60.000 zł oraz na realizację

" " " 

projektów "Dziś myślę o jutrze , "Radosne oddziały przedszkolne , "Moja przyszłość kwotę 

381.775,36 zł i z innych źródeł - 30.439 zł. 

W dziale Rolnictwo i łowiectwo 

Dochody: 

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.293,98 zł 

- otrzymane dotacje na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie 

kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 576.051,07 zł 

W dziale 600 Transport i łączność -

Dochód - 60.000 zł - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej we 

wsi Wójt Y - Trojany 60.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. -

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa -

- dochody ze sprzedaży lokali z działkami Gzy - 26.489,38 zł, 

- dochody z najmu lokali - 65.079,61 zł, 
w tym: za energię, odbiór ścieków, ogrzewanie Społecznej Szkoły Podstawowej 
w Gzach - 41.676,88 zł. 

Plan wykonano w 43,84 %. 

Niewykonane dochody ze sprzedaży nieruchomości mają wpływ na niskie wykonanie 

dochodów ogółem w tym dziale. Z planowanej sprzedaży nie sprzedano działki we wsi 

Pękowo, Kozłowo, Porzowo. 

W dziale 750 Administracja Publiczna 

Plan - 104.144,00 zł, wykonanie 196.791,43 zł - 188,97 % -

z tego głównie : 

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 40.144,00 zł, 

- odszkodowanie z PZU za samochód, który w trakcie akcji pożarniczej uległ spaleniu. 

Z uwagi na wpływ środków w miesiącu grudniu dochody z tytułu odszkodowania pozostały 

jako dochody ponadplanowe - 108.300,00 zł 




- -
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W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony -

prawa oraz sądownictwa 

Plan 62.679,00 zł, wykonanie - 45.156,01 zł 72,04 % 

z tego: 

- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 670,00 zł; 

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i Wybory 

Samorządowe - 44.486,01 zł. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

- dotacja otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup zestawu do 

ratownictwa technicznego typu średniego HOLMATRO " 20.000,00 zł.-

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fIzycznych i od innych -

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych. 

Należności pozostałe do zapłaty ogółem - 102.008,85 zł w tym zaległości wymagalne -

94.223,67 zł, nadpłaty 3.533,44 zł.-

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 58.213,57 zł i obejmuje 

134 podatników, z tego odroczono jednemu podatnikowi na kwotę 344,00 zł. 

Kwota zaległości wymagalnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób 

fizycznych - 57.869,51 zł . 

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych z podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych wystawiono w 2014 r. 391 szt. upomnień na kwotę 

69.081,50 zł. 

Wystawiono 71 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15.469,00 zł. Pozostałe zaległości 

zostały objęte tytułami wykonawczymi. 

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 7.375,00 zł. 

Kwota zaległości z tytułu opłaty śmieciowej 30.340,90 zł obejmuje 187 podatników w roku -

2013, w tym: zaległości z 2014 r. 23.968,50 zł i z lat ubiegłych - 6.372,40 zł.-

W 2014 r. wystawiono 447 sztuki upomnień na kwotę 30.340,30 zł. 


Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2014 (Uchwała Rady Gminy) 


673.218,84 zł w tym w: 


- podatku od nieruchomości od osób prawnych 94.154,86 zł,
-

- podatek rolny od osób prawnych - 11.136,12 zł, 


- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 176.168,21 zł, 


- podatek rolny od osób fizycznych - 350.801,27 zł, 


- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 40.958,38 zł. 


Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób 


fizycznych i podatku od gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową 


(Uchwała Rady Gminy) 47.972,76 zł,
-

w tym: 

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 13.840,26 zł, 
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- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 34.132,50 zł. 


Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych 44 decyzji Wójta Gminy - 18.581,59 


zł oraz umorzenie odsetek od zaległości podatkowych 1 decyzji na kwotę 53,00 zł. 


Odroczenie terminu płatności l decyzja - 344,00 zł. 


Umorzenie zaległości z tytułu podatków od spadków i darowizn Urząd Skarbowy w Puhusku 


- 2.520,00 zł. 

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatkowych i zwolnień stanowi 60,18 % do 

wykonanych dochodów z tego tytułu, umorzenia i odroczenia stanowią 1,07 %. 

W dziale 758 Różne rozliczenia -

Plan - 4.770.324,50 zł, wykonanie - 4.770.324,50 zł - 100,00 % 

Subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem. 

- Subwencja oświatowa - 2.770.749,00 zł, 
w tym: z rezerwy subwencji oświatowej 80.000,00 zł,-

- Subwencja wyrównawcza - 1.928.044,00 zł, 
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2013 - 71.531,50 zł. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie 

Plan - 583.171,98 zł, wykonanie - 514.024,37 zł - 88,14 % 

z tego: 

- za wynajem sali gimnastycznej - 4.815,00 zł; 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 23,78 zł,-

- dotacja na oddziały przedszkolne 111.133,00 zł,-

- dotacja na realizację projektu " Dziś myślę o jutrze " 169.483,51 zł,-

- dotacja na realizację projektu "Radosne oddziały przedszkolne " - 212.291,85 zł, 
- środki otrzymane z PZU 16.277,23 zł.-

W dziale 852 Pomoc społeczna -

Plan - 1.886.315,58 zł, wykonanie - 1.855.913,64 zł - 98,39 % - (należności wymagalne 

- 328.705,24 zł dotyczą dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). 

Wykonanie dochodów: 

z tego : 

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.516.782,60 zł, 
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 336.542,70 zł, 

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 36,22 zł, 

- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 2.021,19 zł (należności wymagalne 

328.705,24 zł), 

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 522,13 zł, 
- kosżty upomnienia 8,80 zł.-

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -

Plan - 66.263,00 zł, wykonanie - 64.529,01 zł - 97,38 % 


z tego: 


- dotacja na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 59.363,00 zł, 
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 5.015,25 zł, 
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji Społeczna Szkoła Podstawowa Gzy - 150,76 zł. 
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W dziale 900 Gospodarka komunalna -

Plan - 18.500,00 zł, wykonanie - 16.319,28 zł - 88,21 % ( należności wymagalne -

1.243,60 zł, kara za wycięcie drzew bez zezwolenia) 

Wykonanie dochodów: 

- środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu 


- 10.439,00 zł, 
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 5.047,19 zł, 
- kara administracyjna za nieprzekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów przez firmę BŁYSK-Bis Sp. z 0.0. z/s Maków 
Mazowiecki 500,00 zł, -

- odsetki - 21,60 zł, 
- kara za wycięcie drzew bez zezwolenia - 311,49 zł. 
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

- należność 4.006,03 zł dotyczy rozliczenia dotacji za rok 2014 Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gzach. 

W roku 2014 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Niższe 
wykonanie od planowanych dochodów gminy wystąpiło głównie w podatku w podatku 
rolnym i od osób fizycznych, opłata skarbowa od ludności i dochody z tytułu gospodarki 
odpadami. Nie wykonano dochodów ze sprzedaży majątku. Ogółem dochody wykonano 
w 98,32 % do planu po zmianach. 
Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. wynOSI 11.668.472,95 zł, wykonanie 
11.205.225,16 zł, co stanowi 96,03 % 

w tym: 
- wydatki majątkowe plan - 709.039,13 zł, wykonanie - 624.515,64 zł co stanowi 88,08 % 

- wydatki bieżące plan - 10.959.433,82 zł, wykonanie - 10.580.709,52 zł - 96,54 %. 


Z budżetu gminy są finansowane następujące jednostki budżetowe i instytucje kultury: 

- Urząd Gminy, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim, 

- Publiczne Gimnazjum w Gzach, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach. 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Plan - 593.812,07 zł, wykonanie - 592.794,43 zł - 99,83 % 


Wydatki bieżące: 

- energia studni głębinowej w Kozłowie - 773,18 zł, 

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 15.970,18 zł, 

- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 


napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków 
o zwrot podatku akcyzowego 719 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego 
producentom rolnym - 564.755,95 zł, 

- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu - 11.295,12 zł (koszty przesyłki 
i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane 
z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. 
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W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe -

Plan - 6.011,65 zł, wykonanie - 4.076,03 zł - 67,80% 

Wydatki majątkowe 

Zaplanowane środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim 

a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu 

konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu ". 

W dziale 600 Transport i łączność -

Plan - 635.399,50 zł, wykonanie - 544.865,11 zł - 85,75 % 

w tym: zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 187.745,06 zł. 

Wydatki bieżące: plan - 139.318,50 zł, wykonanie - 111.845,57 zł 

z tego: 
- zakup rur betonowych, pospółki drogowej, materiałów na remont przystanków i przepustów 

- 19.988,90 zł, 
- odśnieżanie dróg - 61.211,42 zł, 
- profilowanie dróg - 13.233,75 zł, 
- bieżące remonty dróg i konserwacja, zakup paliwa do wykaszania traw, naprawa przepustów 

drogowych Gzy-Wisnowa, Ołdaki, Skaszewo Włościańskie, pomiary geodezyjne, 
wykonanie znaków drogowych - 17.411,50 zł. 

Z wydatków bieżących z funduszu sołeckiego nie wykonano następujących zadań: 

- remont asfaltowej Wójty Trojany - plan - 6.960,00 zł, z uwagi na mały zakres robót nie 
znaleziono wykonawcy, 

- pomiary geodezyjne Grochy-Serwatki plan - 1.500,00 zł ( pomiary wykonano za mniejszą 
kwotę)· 

Wydatki majątkowe: plan - 496.081,00 zł; wykonanie - 433.019,54 zł - 87,29% 

Wykonanie wydatków majątkowych według zadań: 

- przebudowa drogi gminnej Wójt Y Trojany - 160.700,00 zł, przy udziale środków z FOGR 
na kwotę 60.000,00 zł. 

- modernizacja dróg gminnych - 163.871,99 zł, 
w tym z funduszu sołeckiego - 143.624,00 zł, 

- wykonanie przepustów Mierzeniec - 11.094,91zł, 

- modernizacja drogi Ostaszewo Włuski - 5.058,55 zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przewodowo Nowe - Przewodowo 


Majorat - 16.400,00 zł, 
- wykonanie przepustu Pękowo - 4.998,59 zł, 

- wykonanie przepustu Gzy - 12.496,77 zł, 

- wykonanie rowów odwadniających Żebry Wiatraki - 2.076,07 zł, 

- wykonanie przepustu Mierzeniec - 12.201,60 zł. 

Z funduszu sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich wykonano 


następujące zadania: 

- wykonanie przepustów Tąsewy - 1.389,90 zł, 

- wykonanie rowu odwadniającego Żebry Wiatraki - 7.698,00 zł, 

- wykonanie rowu odwadniającego Pękowo - 5.335,20 zł, 
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- wykonanie barierek ochronnych na drodze gminnej Gzy Wisnowa -6.500,00 zł, 

- wykonanie rowu odwadniającego Przewodowo Majorat -3.650,00 zł, 

- wykonanie drenów osuszających drogę gminną Porzowo -8.508,00 zł, 

- wykonanie przepustów Grochy Serwatki -2.999,97 zł, 

- modernizacja drogi Ostaszewo Włuski -5.000,00 zł, 

- wykonanie rowu odwadniającego Słończewo -3.039,99 zł. 

Z funduszu sołeckiego nie wykonano: 

- modernizacja drogi Przewodowo-Parcele, plan -8.384,00 zł, mieszkańcy zrezygnowali 

z realizacji zadania, 
- wykonanie rowu odwadniającego Przewodowo Poduchowne, plan -7.856,00 zł, brak 

możliwości wykonania, gdyż konieczne jest przesunięcie pasa drogowego i uregulowania 
formalno-prawne .. 
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa -

Plan 28.508,80 zł, wykonanie - 22.713,28 zł - 79,67 % -

Wydatki bieżące wykonanie - 22.713,28 zł 
- zakup materiałów do bieżących remontów zasobów mieszkaniowych w Skaszewie 

Włościańskim -722,39 zł, 
- materiały na remont dachu budynku Szyszki Ośrodek Zdrowia -7.572,1 7, 
- bieżące naprawy -469,82 zł, 
- wypisy geodezyjne, publikacje obwieszczeń do przetargów sprzedaży nieruchomości, 

wykonanie operatu szacunkowego działek Porzowo, Kozłowo -6.210,93 zł, 
- pomiary geodezyjne Grochy Serwatki - Żebry Wiatraki w celu ustalenia granic działek -
3.335,00 zł, 

- ustalenie granic działek Borza -Strumiany -3.690,00 zł, 
- różne opłaty związane z uregulowaniem własności zmiany w księgach wieczystych, itp. -
712,97 zł. 
W dziale 710 Działalność usługowa -

Plan - 9.450,00 zł, wykonanie - 8.118,00 zł - 85,90 % 

Wydatki bieżące wykonanie - 8.118,00 zł 

- wykonanie 33 projektów decyzji o warunkach zabudowy - 8.118,00 zł. 
W dziale 750 Administracja publiczna -

Plan - 1.801.962,29 zł, wykonanie - 1.763.312,68 zł - 97,86 % 
Wydatki bieżące wykonanie - 1.761.612,68 zł 

Zobowiązania niewymagalne 104.143,70 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2014 wypłacone w roku 2015, składka ZUS 
i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę energii i usług związanych z 
ciągłą działalnością urzędu). 
Wykonanie planu przedstawia się następująco: 
1. Urzędy wojewódzkie - 40.144,00 zł 
- realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę 
40.144,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 30.322,00 zł, wydatki rzeczowe -
9.822,00 zł (zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja i serwis programów 
komputerowych, szkolenia, zorganizowanie jubileuszu " Złote Gody "). 
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2. Rady Gmin - 39.447,66 zł 
- wypłata diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego za udział 

w pracach organów gminy oraz szkolenia i materiały - 39.447,66 zł. 
3. Urzędy gmin - 1.637.905,31 zł 

Wydatki bieżące - 1.636.205,31 zł, z tego: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.018.001,38 zł, 
w tym: nagrody jubileuszowe (7), odprawa emerytalna (1) - 83.066,10 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75.275,90 zł, 
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego -
71.405,00 zł, 

- składki ZUS, Fundusz Pracy - 184.937,03 zł, 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.735,70 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.066,00 zł, 

- szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 8.468,00 zł, 

- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, 

monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia, 
wywóz nieczystości, czynsze, itp.) - 96.765,41 zł, 

- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 23.741,26 zł, 
- energia - 12.344,40 zł, 
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, zestaw komputerowy, licencja 

programów, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek, druków itp. - 46.426,04 zł 
w tym: zakup kosiarki i kosy spalinowej do utrzymania terenu przy stawie Żebry- Falbogi 
z Funduszu Sołeckiego - 3.404,00 zł, 

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.216,63 zł, 
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 645,32 zł, 

- usługi remontowe pomieszczeń Urzędu Gminy - 24.130,00 zł, 

- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy - 36.047,24 zł. 

Wydatki majątkowe: plan 1.700,00 zł, wykonanie - 1.700,00 zł - 100,00 % 


- wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu na "Budowę budynku gospodarczego ", ujęty 
w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ogłoszono przetarg 

z uwagi na wyższy koszt niż planowano w budżecie i braku możliwości dofinansowania 

zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2015. 


1. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2.736,82 zł 
Wydatki bieżące - 2.736,82 zł 

- zakup materiałów i usług reklamowych Gminy - 2.736,82 zł 
2. Pozostała działalność - 43.078,89 zł 
Wydatki bieżące - 43.078,89 zł, z tego: 


- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 8.900,00 zł, 

- zorganizowanie robót publicznych dla 6 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego 

Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 34.178,89 zł. 
Wydatki majątkowe 

Plan - 14.840,05 zł; wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %, 
- zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem 

Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę 14.840,05 zł. W wyniku rozliczenia 
Gmina nie współfinansowała w roku 2014 powyższe zadanie. 
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W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony -

prawa oraz sądownictwa 

Plan - 62.769,00 zł, wykonanie - 45.156,01 zł - 71,94 % zadania rządowe zlecone 

realizowane z dotacji celowych. 

Wydatki bieżące - 45.156,01 zł 

- aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 670,00 zł, 

- organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14.932,01 zł, 

- organizacja wyborów do organów samorządowych województw, powiatów i gmin -

29.554,00 zł. 
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

Plan - 98.500,00 zł, wykonanie - 89.954,22 zł - 91,32 % (zaległości niewymagalne -
3.035,16 zł za energię) 

z tego: 
- utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 89.954,22 zł i wydatki bieżące 
z tym związane. 
Wydatki majątkowe 
Plan - 30.000,00 zł, wykonanie - 30.000,00 zł 
- zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego HOLMA TRO dla OSP Gzy. 
Całkowity koszt zadania wynosił 50.000,00 zł, 
z tego: 
- środki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska - 20.000,00 zł, 
- środki własne gminy - 10.000,00 zł, 
- dofinansowanie Zarządu Głównego Straży Pożarniczych w Warszawie - 20.000,00 zł. 
W dziale 757 Obsługa długu publicznego -

Plan - 184.530,64 zł, wykonanie - 129.572,07 zł - 70,22 %. 
W dziale 758 Różne rozliczenia -

Plan - 22.000,00 zł 
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 22.000,00 zł. 
W dziale 801 Oświata i wychowanie -

Plan - 5.310.353,46 zł, wykonanie - 5.183.465,97 - 97,61 % 

Źródła finansowania wydatków: 

- subwencja oświatowa : 2.770.749,00 zł., 


w tym: z rezerwy oświatowej - 80.000,00 zł, 
- środki własne Gminy: 1.802.202,09 zł, 
- środki unijne na realizację projektów "Dziś myślę o jutrze ", "Radosne oddziały 

przedszkolne", "Moja przyszłość ": 496.182,29 zł, 
- dotacja na oddziały przedszkolne: 111.133,00 zł, 
- dotacja na zakup podręczników "Wyprawka szkolna " 3. 199,59zł. -

Realizacja zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach budżetowych podległych 
gminie przedstawia się następująco: 
Szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi: 

Plan: 2.549.104,54 zł, Wykonanie: 2.526.139,05 zł - 99 % 
z tego: 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami 

przedszkolnymi 

Plan: 1.401.855,25 zł, Wykonanie: 1.390.431,83 zł. - 99,19% 


Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych - 96, w 2 oddziałach przedszkolnych - 39 dzieci 


5 i 6 letnich. 


Zatrudnieni pracownicy na dzień 30.09.2014r : pedagogiczni - 15 etatów (w tym 2 etaty 


w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi - 4 etaty (3 etaty sprzątaczki i l etat 


konserwatora) plus l etat administracji. W sezonie grzewczym zatrudnionych jest trzech 


palaczy c.o. w pełnym wymiarze godzin. 


Szkoła w 2014 r. poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz 


z pochodnymi w kwocie ogółem 1.267.139,65 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych 


pracowników wyniosło 884.238,71 zł. . Wynagrodzenie nauczycieli - 714.849,37 zł. 


Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 169.389,34 zł, 


Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 


65.691,69 zł. Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy - 181.053,79 zł. 


Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 136.155,46 zł, 


Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1.951,26 zł 


Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 


123.292,18 zł. 


Z otrzymanej rezerwy oświatowej w kwocie 10.000,00 zł wyposażono w sprzęt i pomoce 


dydaktyczne świetlicę szkolną, zaś z rezerwy w kwocie 20.297,00 zł zakupiono wyposażenie 


szkolne oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci 6-cio letnich. 


Na dzień 31.12.2014 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 83.431,22 


zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. z terminem 


wypłaty do końca marca 2015r. - 69.940,75 zł, składki ZUS i FP - 13.323,27 zł. oraz 


zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o za wywóz odpadów komunalnych z terminem 


płatności do 14.01.2015r. - 118,00 zł. oraz wobec Solid Group za monitoring szkoły z 


terminem płatności do 16.01.2015r. - 49,20 zł. 


Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim 

z oddziałami przedszkolnymi 

Plan: 1.147.249,29 zł, Wykonanie: 1.135.707,22 zł. - 98,99% 


Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych -69, w 2 oddziałach przedszkolnych - 43 dzieci 


5 i 6 letnich. 


Zatrudnieni pracownicy na dzień 30.09.2014r. : pedagogiczni -12,37 etatu (w tym 3 etaty 


w oddziale przedszkolnym) oraz pracownicy obsługi -5 etatów (w tym l etat administracji, 


3 etaty sprzątaczki i l etat konserwatora). 


Szkoła w 2014 r. poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz 


z pochodnymi w kwocie ogółem 997.216,95 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych 


pracowników wyniosło 692.618,59 zł. Wynagrodzenie nauczycieli - 579.250,18 zł, 


Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 113.368,41 zł. 
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Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 

56.487,78 zł. Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy - 146.557,73 zł. 

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 10 1.552,85 zł, w tym: 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1.857,85 zł 

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 

138.490,27 zł. 

Z otrzymanej rezerwy oświatowej w kwocie 10.000,00 zł zakupiono sprzęt, wyposażenie 

oraz pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej, zaś z rezerwy w kwocie 19.020,00 zł 

zakupiono wyposażenie szkolne oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci 6-cio letnich. 

Na dzień 31.12.2014 roku Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.300,00 

zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. z terminem 

wypłaty do końca marca 2015r. -55.491,83 zł, składki ZUS i FP -10.695,12 zł. oraz 

zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem 

płatności do 14.01.2015r. - 70,00 zł i wobec Solid-Group za monitoring szkoły z terminem 

płatności do 16.01.2015r. - 43,05 zł. 

Publiczne Gimnazjum w Gzach 

Plan: 1.617.774,00 zł, Wykonanie: 1.587.531,68 zł - 98,13 % 

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych - 94. 

Zatrudnieni pracownicy na dzień 30.09.2014r: pedagogiczni - 16,61 etatu oraz pracownicy 

obsługi - 5 etatów ( w  tym 1 etat administracji, 3 etaty sprzątaczki i 1 etat konserwatora). 

Gimnazjum w 2014 roku poniosło wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz 

z pochodnymi w kwocie ogółem 1.342.026,25 zł Wynagrodzenie osobowe zatrudnionych 

pracowników wyniosło 922.035,50 zł. . Wynagrodzenie nauczycieli -786.157,60 zł. 

Wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 135.877,90 zł. 

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników wyniosło 

81.649,16 zł. Naliczone składki na ZUS oraz Fundusz Pracy - 202.038,79 zł. 

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 136.302,80 zł, 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 1.082,62 zł 

Szkoła poniosła także wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia 

(opiekun hali sportowej) oraz o dzieło - 5.150,00 zł 

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły jednostka wydała kwotę 

245.505,43 zł. 

Na dzień 31.12.2014 r. Szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 90.784,22 

zł. Dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. z terminem 

wypłaty do końca marca 2015r. - 75.843,63 zł, składki ZUS i FP -14.634,59 zł oraz 

zobowiązania wobec Błysk-Bis Sp. z o. o. za wywóz odpadów komunalnych z terminem 

płatności do 14.01.2015r. - 236,00 zł. oraz wobec Solid-Group za monitoring szkoły z 

terminem płatności do 16.01.2015r - 70,00 zł. 

Pozostałe wydatki realizowane przez Gminę na zadania oświatowe: 

- realizacja projektu przy udziale środków unijnych "Dziś myślę o jutrze " - 272 .. 467,15 zł 
z tego: 
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- zarządzanie projektem i obsługa finansowa projektu - 27.459,72 zł 

- realizacja zajęć rozwijających, wyrównawczych, wspierających oraz działań 

uzupełniających - 245.007,43 zł. 

- realizacja projektu przy udziale środków unijnych "Radosne oddziały przedszkolne "-

212.291,85 zł 

z tego: 

- organizacja placu zabaw - 57.933,00 zł, 

- dostosowanie pomieszczeń - 3.800,70 zł 

- zakup wyposażenia do oddziałów - 150.558,15 zł 

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 424.637,27 zł, w tym z dotacji 
celowej zadań - 321,75 zł, 

- wpłata na rzecz zleconych innych gmin za dzieci z gminy w przedszkolach - 23.403,95 zł, 
- dowożenie uczniów do szkół - 119.422,75 zł, 
- realizacja projektu "Moja przyszłość " w Publicznym Gimnazjum przy udziale środków 

unijnych - 11.423,29 zł, 
- zakup pomocy naukowych i wyposażenia z funduszu sołeckiego dla Społecznej Szkoły 

Podstawowej Gzy - 5.483,60 zł, 
- realizacja zadań zleconych zakup materiałów biurowych - 31,68 zł, 
- zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu "Dziś myślę o jutrze " - 633,70 zł. 
W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość członków tej Komisji biorących udział 
w posiedzeniu - 5. 

Wójt B. Polańska - kontynuując dalej wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2014 
powiedziała, że: 

W dziale 851 Ochrona zdrowia -

Plan - 57.740,00 zł Wykonanie - 52.058,22 zł - 98,71 % 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art. 4 

ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. 

z 2012r., poz. 1356), realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2014, 

uchwalonego przez Radę Gminy Gzy dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XXXI/138/13. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem 

Nr 14/10 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2010r. 

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, tj.: dyrektorzy szkół, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, pracownik Urzędu Gminy Gzy, przedstawiciel policji. Aktualna liczba 

członków Komisj i - 8. 

Na realizację zadań z programu przeznacza się środki pozyskane przez gminę z pobieranych 

opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. 

Podstawowym zadaniem komisji było podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia 

spożycia napojów alkoholowych oraz zmIany struktury ich spożywania. 
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Natomiast głównym celem działań profilaktycznych Komisji było zapobieganie powstawaniu 
nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie 
z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmowała się wspieraniem osób 
uzależnionych i ich rodzin, ksztahowaniem zdrowego stylu życia oraz pomagała rodzinom 
w trudnych sytuacjach życiowych. 
Działalność Komisji w 2014 roku: 

W ramach działalności w 2014r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, na których podjęto decyzje wobec osób zgłoszonych do jej 
postępowania. 
Skierowano do biegłego celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 
- 2 osoby - 906,00 zł. 
Ponadto w ramach swojej działalności GKRP A opiniowała wnioski o zgodność lokalizacji 
punktów, których właściciele wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Wystawiono 3 pozytywne opinie w formie postanowienia. 
Na posiedzenia Komisji w 2014r. wezwano 17 osób, z czego zgłosiło się 8 osób, w celu 
zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Z osobami wezwanymi zostały 
przeprowadzone rozmowy interwencyjno - motywujące do podjęcia leczenia. Członkowie 
Komisji podczas rozmów służyli szeroką informacją dotycząca formy pomocy dla osób 
nadużywających alkoholu: 
- motywowali i udzielali informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii (sfinansowano 

implantację esperalu dla pięciu osób na kwotę 2.500,00 zł), 
- diagnozowali problem całej rodziny, w której występuje problem alkoholizmu, 
- prowadzili rozmowy motywujące zarówno z osobami uzależnionymi jak i 

współuzależnionymi, 
- dysponowali aktualnymi informacjami na temat placówek udzielających pomocy osobom 

uzależnionym i współuzależnionym na terenie gminy, powiatu i województwa. 
W śród osób wezwanych zostały rozdysponowane ulotki informacyjne na temat szkodliwości 
nadmiernego spożywania alkoholu otrzymane z Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
W ramach swojej działalności w 2014r. GKRPA wydatkowała kwotę - 52.058,22 zł., w tym: 
- w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród młodzieży 

gimnazjalnej 3.500,00 zł tj. zajęcia "Marzenia się spełniają", "Debata" oraz akcja 

profilaktyczna - 01.12.2014 Światowy Dzień AIDS "Dążymy do zera. Zero nowych 

zagrożeń HIV. Zero dyskryminacji. Zero zgonów z powodu AIDS." 


- na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie problemów 
alkoholowych - 48.558,22 zł. 

W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl 
życia i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu oraz integrujących społeczność lokalną 
na kwotę 26.535,81 zł 
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Działalność Punktu Konsultacyjnego za 2014 r.: 
W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełniło dwóch terapeutów (środa i czwartek od godz. 16 
do 18). Z porad terapeutyczno-psychologicznych korzystają dzieci z rodzin dotkniętych 
alkoholizmem, przemocą domową, osoby współuzależnione i uzależnione. Osoby 
uzależnione są motywowane do podjęcia terapii. 
Działalność Punktu Konsultacyjnego oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących czynności 
ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -
18.616,41 zł 
W dziale 852 Pomoc społeczna -

Plan - 2.127.780,78 zł, wykonanie - 2.088.531,18 zł - 98,16 % 
(Zobowiązania niewymagalne - 22.225,70 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za rok 2014 i składki ZUS). 
Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.516.782,60 zł 
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 336.542,70 zł 
- środki własne gminy - 235.205,88 zł 
Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco: 

Ogółem wydatki bieżące - 1.516.782,60 zł z tego: 
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Wydatki bieżące - 1.448.949,00 zł 

z tego: 
- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 345 rodzin - 1.267.345,24 zł 
- wydatki związane z zatrudnieniem i pozostałe wydatki bieżące - 46.166,76 zł 
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 14 osób - 28.650,00 zł 
- wydatki na fundusz alimentacyjny - 14 rodzin - 106.787,00 zł 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 
Wydatki bieżące - 6.756,60 zł 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.756,60 zł 
- usługi opiekuńcze i specj ali styczne usługi opiekuńcze 
Wydatkowano kwotę - 10.500,00 zł 
- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych dla jednego 

dziecka z zakresu "Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" 
- Pozostała działalność 
Wydatki bieżące - 49.377,00 zł 
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

20 osób - 47.800,00 zł 
- obsługa 3% wydatki bieżące - 1.577,00 zł 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Wydatki bieżące - 1.200,00 zł 
- realizacja zadania związana z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki 

wynikające z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - los. 
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Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody przedstawia się następująco: 

Ogółem wydatki bieżące - 336.542,70 zł z tego: 


- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 

Wydatki bieżące 10.449,74 zł 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby - 10.449,74 zł 
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
Wydatki bieżące - 44.000,00 zł 

- zasiłki okresowe dla 41 rodzin wydatkowano kwotę - 44.000,00 zł 
- zasiłki stałe 
Wydatki bieżące - 115.136,00 zł 

- zasiłki stałe dla 26 osób na kwotę 115.136,00 zł 
- Ośrodek Pomocy Społecznej 

Wydatki bieżące - 74.421,88 zł 

Wydatkowano 74.421,88 zł z dotacji Wojewody na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

z tego: 

- wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, opłaty 
telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych - 4.804,88 zł 

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.617,00 zł-

- pozostała działalność 

Wydatki bieżące - 65.600,00,00 zł 

Pomoc w formie dożywiania była realizowana w ramach wieloletniego programu "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania". 

Wydatkowano dotację w wysokości 65.600,00 zł z przeznaczeniem na: 

- zasiłki na posiłki 46 rodzin na kwotę 5.000,00 zł 
- zakup obiadów dla 112 dzieci w szkołach na kwotę 60.600,00 zł 
- wspieranie rodziny - 26.935,08 zł; 
- wydatki bieżące - 26.935,08 zł 

z tego: 

- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny - 26.935,08 zł. 

Realizacja zadań własnych 

Ogółem wydatki bieżące - 235.205,88 zł 


- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 71 rodzin na kwotę - 12.234,76 zł, 

- dożywianie dzieci w szkole - zakup obiadów - 11.487,00 i zasiłki na posiłki - 4.913,00 zł, 

- Ośrodek Pomocy Społecznej - 116.235,48 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

-107.432,93 zł , wydatki rzeczowe bieżące 8.802,55 zł),-

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 5 bezrobotnych przy 
udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 17.740,00 zł, 

- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 29.930,52 zł 
- wpłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 18.688,11 zł, 
- dofinansowanie zadania Wspieranie rodziny" - 1.170,03 zł,

" 
- pokrycie kosztów pogrzebu - 8.900,00 zł, 

- zasiłki stałe - 1.159,55 zł, 

- zwrot pobranego świadczenia rodzinnego -522,13 zł. 
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W spieranie rodziny 

l. Podstawy prawne realizacji zadań 

Od 01.01.2012r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2014r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. póz. 135 z późniejszymi zmianami). Jej celem 

jest wprowadzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowująca jako 

odrębnego elementu w ramach polityki rodzinnej. Efektem podejmowanych działań w ramach 

systemu ma być zapewnienie rodzinie takiej pomocy, która wyeliminuj e zagrożenie zabrania 

dziecka z rodziny. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie 

ustalonym ustawą spoczywa na wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego oraz na 

organach administracji rządowej. 

2. Zakres realizowanych zadań 

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane 

zgodnie z zasadą pomocniczości. Stosując ustawę należy mieć na względzie podmiotowość 

dziecka i rodziny 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem 

zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informacje o rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 

pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i dokonuje analizy sytuacji 

rodziny. Jeżeli wynika z niej konieczność przydzielenia asystenta rodziny wnioskuje 

wówczas do kierownika ośrodka pomocy społecznej o j ego przydzielenie. 

3. Współpraca z asystentem rodziny w 2014 roku 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach w 2014 roku zatrudniony był 

asystent rodziny, który szczególną opieką otoczył rodziny przeżywające trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi asystentów rodziny przedstawiają się następująco: 

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 28.105,11 zł 

w tym: 

z budżetu gminy - 1.170,03 zł 

z innych źródeł - 26.935,08 zł 

W dziale 854 Edukacyjna o pieka wychowawcza -

Pomoc materialna dla uczniów 

Plan: 81.655,76 zł, wykonanie: 79.771,01 zł - 97,69 % 

W ramach programu "Wyprawka szkolna" dofinansowano dla 20 uczniów zakup 

podręczników w kwocie ogółem - 5.015,25 zł., z czego: 

- PSP Przewodowo - 2.451,25 zł, 

- PSP Skaszewo - 1.019,00 zł, 
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- Gimnazjum -225,00 zł, 
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach -1.320,00 zł. 
W 2014 r. wypłacono 74.363,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów z 57 rodzin, z czego 
dotacja z budżetu państwa wyniosła 59.363,00 zł i środki własne Gminy 15.000,00 zł; wymóg 
ustawowy 20% wkładu Gminy całego zadania. 
W dziale 900 Gospodarka komunalna -

Plan - 527.199,00 zł, wykonanie - 483.022,74 zł - 91,62 % (zobowiązania niewymagalne 
- 35.605,47 zł, faktury za energię i za odbieranie odpadów za grudzień 2014r. termin 
płatności styczeń 2015r. ). 
Wydatki bieżące wykonanie - 414.501,37 zł 

z tego: 
- wydatki związane z oświetleniem dróg, konserwacja urządzeń - 131.228,70 zł, 
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymaniem zieleni i opieką nad 

bezdomnymi psami - 4.641,37 zł, 
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska -12.281,3 O zł, 
- zakup materiałów na remont świetlicy Pękowo -7.000,00 zł, 

w tym: z funduszu sołeckiego Pękowo -7.000,00 zł, 
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Gzy -259.350,00 zł. 
Zobowiązanie niewymagalne -21.600, 00 zł 
Faktura za grudzień 2014r. termin płatności - styczeń 2015r. Zadanie zlecono w wyniku 
przetargu nieograniczonego wykonawcy pn. "Błysk - Bis Sp. z 0.0." z/s w Makowie 
Mazowieckim. 
Wydatki majątkowe - 68.521,37 zł 

z tego: 
- ogrodzenie działki Gzy z funduszu sołeckiego -5.000 zł, 
- zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy -24.992,37 zł, 
- zakup wiat przystankowych Ołdaki, Ostaszewo Wielkie, Tąsewy -13.929,99 zł, 

w tym: z funduszu sołeckiego -12.989,99 zł, 
- budowa przystanku autobusowego w Szyszkach -4.305,00 zł, 
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej Kozłówka -7.500,00 zł, 

w tym: z funduszu sołeckiego -7.500,00 zł, 
- zagospodarowanie stawu w Szyszkach z funduszu sołeckiego -11.099,00 zł, 
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw Żebry Falbogi z funduszu sołeckiego -6.000,00 zł. 
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

Plan - 115.890,00 zł , wykonanie - 111.176,86 zł - 95,93 % 
Wydatki bieżące - 111.176,86 zł 

z tego: wydatkowano na: 
- dotacje dla bibliotek - 85.000,00 zł, 
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlicy w Gzach i w Kozłówce -26.176,86 zł. 
W dziale 926 Kultura fIzyczna i sport -

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 6.637,35 zł - 66,37 % 
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Wydatki bieżące - 6.637,35 zł 


z tego na: 


- zakup pucharów i nagród dla uczestników Turniejów Sportowych, 
- wyjazd dzieci na zawody sportowe. 
Do sprawozdania dołączono bilans z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie z wykonania 
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, informację o stanie mienia gminy. 
Gmina stara się wykonywać budżet na miarę możliwości oszczędnie, a zadania przyjęte do 
realizacji wykonywać jak najlepiej. Pieniądze pozyskiwane były ze źródeł, z których można 
było coś uzyskać, z czego dużo skorzystały dzieci ( piękne oddziały przedszkolne). 
Komisje pozytywnie oceniły wykonanie budżetu gminy za 2014 r. 

Pytań nie było. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2014 - stanowi załącznik nr 3 do 

niniej szego protokołu. 

Uchwała Nr Ci.96.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
Uchwała Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy gzy z dnia 07 maja 2015 r. o opinii 
wykonania budżetu Gminy gzy za 2014 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Gzy - stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 
Uchwała Nr Ci.l73.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gzy z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Gzy - stanowi załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 

a) 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. 

" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. 

" Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za , 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 7 do 
niniej szego protokołu. 

b) 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu na 2014 rok. 

" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami za",

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

" "
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 2. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy 


Gzy dotyczy zmiany w załączniku Nr 2 - Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy. 


W załączniku tym brak jest wymienionej jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy 


Gzy. Jest to zalecenie pracowników kontrolujących Regionalnej Izby Obrachunkowej 


w Warszawie, ponieważ uważają, że taki zapis powinien się znaleźć w Statucie Gminy. 


Odnośnie wniosku Klubu Radnych PSL dotyczącego § 11 ust.5 Statutu Gminy Gzy aby 


zmienić zapis z ,,5. Za udział w pracach Rady sohysowi przysługuje dieta w wysokości 


1/2 diety określonej dla radnego na ,,5. Za udział w pracach Rady sohysowi przysługuje 


dieta w wysokości 50,00 zł" wyjaśniła, że wcześniej był zapis kwotowy. Poprzednia Rada 


Gminy doszła do wniosku, żeby był zapis, że sohysowi przysługuje Yz diety radnego czyli 


50 % za udział w pracach Rady, ponieważ nie mogą otrzymywać diety za spotkanie np. 


z Wójtem. Uważała, że w tej chwili sohys ma na prawdę dużo zadań do wykonania tzn. 


przekazania wszelkich informacji jakie otrzyma z urzędu gminy , innych instytucji w kraju. 


oraz spraw po linii Kościoła. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Jacek Grochowski - uznał, że zapis jaki jest 


w Statucie Gminy Gzy jest dobry i nie ma co go zmieniać. Stwierdził, że sohysem jest 25 lat 


i wcześniej sohysi nie otrzymywali żadnej diety. Później czasy zaczęły się trochę zmieniać. 


Było wynagrodzenie prowizyjne i jest. Obecnie w dobie Internetu i banków sohys 


zobowiązany jest dostarczyć nakazy, a nie koniecznie do niego wpływa wpłata. Na swoim 


przykładzie wie, że część ludzi przyjeżdża do banku, pobiera pieniądze i płaci bezpośrednio 


w banku. Część młodszych rolników opłaca rachunki przez Internet. Sohys więc ma za 


zadanie roznieść, a nie koniecznie otrzymać za to nagrodę. Ponadto sohys realizuje 


odśnieżanie, równanie dróg, fundusz sołecki, przenosi informacje do mieszkańców 


z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, weterynarii, urzędu gminy 


np. budowa oczyszczalni ścieków, sprawy śmieciowe. Dodał, że robi to społecznie A za 


chwilę okaże się, że za społecznie, będzie problem z wyborem sohysa, bo każdy powie, że 


serdecznie dziękuje. Uważał, że nie ma co robić rozdźwięku, zmieniać i kombinować. Należy 


zostawić jak było 50% diety, którą otrzymuje radny. Stwierdził, że sam jest teraz radnym 


i nie otrzymuje 50 % diety dla sohysa. Osobiście nie wkładałby kija w mrowisko. Jego 


zdaniem, zapis w wysokości 50% nic w budżecie nie uratuje, ani nic zaszkodzi. 


Członek Komisji P. Kownacki - był zdania, żeby zapis w Statucie Gminy Gzy pozostał bez 


zmlany. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - ze swoich obserwacji sadził, 


że chętnych kandydatów na sohysa nie brakuje. 
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Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński i część członków obu komisji mieli odmienne 

zdanie, w większości sołectw było po jednej kandydaturze. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Stefan Franczak - powiedział, że Członek Komisji 

Pan 1. Grochowski wypowiedział się w imieniu sołtysów. Natomiast on wypowie się jako 

Komendant Gminny OSP, Uznał, że strażacy są to ochotnicy, którzy robią więcej na terenie 

gminy roboty społecznie. Sołtys tak samo jak każdy strażak częściowo udziela się również 

społecznie. A to, że przychodzą z zewnątrz pisma z ARiMR" weterynarii, to wcale nie musi 

tego wykonywać, bo może za to żądać zapłaty. Podkreślił, że sołtys za godzinę swojej pracy 

w Radzie, kiedy jest na sesji bierze 25 zł, a strażak, który jedzie na szkolenie do Gdańska, czy 

do Pułtuska - 8 zł. Za akcję gaśniczą bez względu nafo,czy jest to dzień, czy noc i nie 

w krawacie otrzymuje 15 zł za godzinę. W związku z tym chcąc docenić jednych i drugich, 

żeby było sprawiedliwie Klub Radnych PSL nie zmniejsza tylko proponuje zmianę zapisu 
§ 11 ust. 5 "Za udział w pracach Rady sołtysowi przysługuje dieta w wysokości 50 zł". 

Wracając do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2014 przedstawionego 

przez Panią Wójt przypomniał, że Rada kosztuje 39.447,66 zł. Prowizja dla sołtysów wynosi 

71.405 zł, oprócz tego diety za udział w pracach organów gminy 8.900 zł .. Następnie zapytał, 

czy członkowie Komisji i władze gminy uważają, że jest to sprawiedliwe i mieszkańcy 

gminy o tym nie wiedzą? 
Dodał, że dziś nie zabierał głosu na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. 

Na ten temat zabierze głos na sesji, żeby wiedzieli sołtysi, Powiedział, że każdy domaga się 

kawałka drogi i jest co robić, po czym zapytał, a co to jest 60,18% - obniżenie górnych 

stawek podatków? Uznał, że gdyby Rada obniżyła 30% górne stawki podatków to byłoby 

300.000 zł mniej w budżecie gminy, a tak jest mniej 673.218,84 zł i dlatego pieniędzy nie ma 

na nic. Jednocześnie podkreślił, że został ustalony budżet i radni i Pani Wójt zobaczą , co 

będzie na drugi rok - subwencja zmalała o 400.000 zł, a za rok zmaleje do 500.000 zł. 

A radni nie robią nic tylko lekką ręką rozdają pieniądze .. Następnie zapytał, dlaczego radni 

boją się podejmować konkretnych decyzji? I odpowiedział, że uduszą gminę. Oznajmił, że 

będzie głosował za tym, żeby sołtys otrzymywał 50.00 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że uchwała w sprawie 

wysokości diet radnych nie była zmieniana od bardzo dawna. Jeżeli się zmieni, dla sołtysa 
dieta nie będzie zmieniana. Dalej powiedział, że nie wie jak członek Komisji Pan S. Franczak 

obliczył 25 zł za 1 godzinę pracy w Radzie. Wyjaśnił, że jeżeli w danym dniu sołtys 

przyjeżdża na sesję, to po sesji wraca do domu i zaczyna pracować następne 10 godzin, 

wyjdzie mu nie 25 zł tylko 0,50 zł diety za godzinę. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak- poinformował, że na sesji Rady Gminy 
będzie stawiał wniosek o podwyżkę dla strażaków ochotników. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że obserwując ilu sołtysów przychodzi na sesję, należy 
stwierdzić, że na prawdę niewiele. 
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Uznawała, że jest tu wsadzany kij w mrowisko, iż nie będą to oszczędności niewiadomo 

jakiego rzędu. Wyjaśniła, że jej praca i jej Zastępcy z sohysami jest na bieżąco. - obecnie 

będzie kopanie rowów. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski- dodał, że sohys musi ustalić 

z mieszkańcami choćby wytyczenie rowu, odbiór ziemi, wycinkę drzew i krzaków, czy 

zadania z zakresu działania Gminnej Spółki Wodnej. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak powiedział, że wie , co to znaczy , -

ponieważ tydzień woził ziemię - 240 przyczep i żadnej gaży za to nie było. Do tego 

zaangażował swój ciągnik, przyczepę i paliwo. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski był zdania, żeby nie wtykać kija -

w mrowisko tam gdzie nie potrzeba. Następnie zapytał, jakie to będzie miało znaczenie, jeżeli 

za miesiąc, czy za pół roku zostanie podniesiona dieta radnego o 10 zł, czy 20 zł, a dla 

sohysów nie będzie podniesiona? Uważał, że miałoby to sens gdyby chodziło o pieniądze, 


które miałyby znaczenie. A tak będzie więcej krzywdy i rozdźwięku w społeczeństwie niż to 


warto. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak poinformował, że nie mówi, że
-

pieniądze te będą miały znaczenie, czy nie będą miały znaczenia dla budżetu, ale o tym, żeby 

równą miarą traktować wszystkich na terenie gminy. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że jeśli chodzi o ekwiwalent pieniężny dla strażaków to -

w Gminie Gzy jest najniższy. Najniższe są również diety radnych. Uznała, że przy wyborze 

sohysa na wsi nie chodzi nawet o diety, sohysi nie zwracają na to uwagi, ale o ambicję. 

Zatem nie chodzi o pieniądze, o dietę, ale zupełnie o coś innego. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu P. Kownacki - prosił o godnie i uczciwie 

uszanowanie sohysów bo i tak mają za swoje. Nadmienił, że sohysem jest już od dawna 

i wie, że wszystko zależy od mieszkańców wsi, do których trzeba mieć zdrowie i dużo 

cierpliwości. Osobiście nie widzi żadnych oszczędności na dietach sohysów. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj stwierdził, że nie sądzi, żeby -

chodziło tu o marginalizowanie sohysa. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski - powiedział, że nie chodzi o to, że 

radni, którzy są jednocześnie sohysami walczą o to, żeby sohys miał więcej 5 zł, czy 10 zł 

więcej za posiedzenie. Ale o zły oddźwięk dla Rady, Wójta, że sohysi powiedzą, że radni 

wymyślili, że podniosą sobie diety, a im nie podniosą, bo zatwierdzili stałą kwotę. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady Leon Pytel

stwierdził, że zgadza się ze swoimi przedmówcami, że sohysi mają dużo obowiązków. 

Przyzwyczajeni Agencje i Agendy nadal myślą, że sołtys to usługodawca. A sołtys jest 

przedłużeniem najniższego szczebla administracji samorządowej i mogą wyłącznie 

wykonywać polecenia Wójta i Rady. Natomiast wykonywanie poleceń Agencji itp. to własna 

wola sołtysów, ponieważ nikt nie może im narzucić działań, chyba, że dotyczą one zagrożenia 

życia i zdrowia. Jeśli chodzi o gaże, to musimy wszyscy oszczędzać. Rada Gminy bazuje na 

tych samych dietach ponad 8 lat i ma najniższe w całym powiecie puhuskim i całej okolicy. 
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Pół roku temu radni odstąpili od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet radych 

i zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

z uwagi na to, że nie wiedzieli jaki będzie budżet, jak się wszystko będzie toczyło 

z realizacją, z dochodami. W związku z tym w miesiącu lipcu radni muszą się zastanowić 

i powrócić do tematu. N a pewno nie będą windować kwot na poziomie innych gmin. Dodał, 

że radni nie otrzymują kosztów podróży. Myśli, że wniosek, który został przyjęty, z punktu 

społecznie globalnego nie jest wnioskiem przyzwoitym. Ale wydaje mu się, że na obecny stan 

budżetu należy rozważyć go na poważnie. Uznał, że dochodów specjalnie nie przybędzie, 

nie otworzył się, ani nie powstał żaden zakład pracy, któryby zatrudniałby pracowników. 

Nadzieje, które były, że coś będzie uruchomione zgasły. Według niego temat jest poważny, 

zadań do wykonania dużo, a pieniędzy mało. Nie wie jak Pani Skarbnik sklei przyszły budżet, 

żeby przedsięwzięcie, które się rozpoczyna tj. budowa przydomowych oczyszczalni i nieduże 

odcinki dróg można było realizować. Członkom Komisji, Pani Wójt i Panu Wójtowi dał pod 

rozwagę, że wszędzie trzeba przewracać złotówkę trzy razy zanim ją się wyda. A za nim się 

ją wyda trzeba wiedzieć na co .. Jednocześnie podkreślił, że dobrze byłoby, żeby 1 złotówka , 

czy 2 złote włożone przyciągnęło przynajmniej 50%. Jeżeli tego nie będzie nasza sytuacja 

ekonomiczna będzie pod znakiem zapytania. 

Członek Komisji P. Kownacki odnosząc się do wypowiedzi Członka Komisji-

i jednocześnie Przewodniczącego Rady Pana L. Pytla w kwestii obowiązków sohysa 

powiedział, że sohys musi przekazywać wszystkie informacje mieszkańcom swojej wsi, 

ponieważ mało orientowaliby się i mało wiedzieli. Poza tym mieliby pretensje, że jest 

sohysem, a nic nie przekazał. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowi i Bezpieczeństwa Publicznego Jadwiga Koc -

potwierdziła powyższą wypowiedź. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński zgłosił wniosek-

o 5- minutowa przerwę. 


Obie Komisje wniosek przyjęły przez aklamację. 


Po przerwie stan członków Komisji Rolnictwa i Budżetu zmniejszył się do 6 osób. Brak Pani 

M. Filipowicz i Pana P. Kownackiego. 

Stan Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 5 osób.-

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie -

projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy. 
" 

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

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

w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Piotr Kownacki. 

Aktualna ilość członków tej Komisji wynosi 7. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budzetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie -

wniosek Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłoszony przez członka Komisji 

Pana Jacka Barkałę aby przy projekcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy 

zmienić § 11 ust. 5 Statutu Gminy Gzy z "  ust. 5. Za udział w pracach Rady sohysowi 
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przysługuje dieta w wysokości 1/2 diety określonej dla radnego na " ust. 5. Za udział 
" 

w pracach Rady sohysowi przysługuje dieta w wysokości 50,00 zł . 
" 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za -

" 
przy 2 głosach "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłoszony przez członka Komisji 

Pana Jacka Barkałę aby przy projekcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy 

zmienić zapis § 11 ust. 5 Statutu Gminy Gzy z "ust. 5. Za udział w pracach Rady sohysowi 

przysługuje dieta w wysokości 1/2 diety określonej dla radnego na "ust. 5. Za udział 
" 

w pracach Rady sohysowi przysługuje dieta w wysokości 50,00 zł . 

W tym momencie na salę obrad przybył członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna 

Filipowicz .. Aktualna ilość członków tej Komisji wynosi 8. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska również poddała pod głosowanie projekt w sprawie zmiany w Statucie-

Gminy Gzy. 
" 

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 5 głosami "za -

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie wniosek Klubu Radnych Polskiego-

Stronnictwa Ludowego zgłoszony przez członka Komisji Pana Jacka Barkałę aby przy 

projekcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy zmienić § 11 ust. 5 Statutu 

Gminy Gzy z "  ust. 5. Za udział w pracach rady sohysowi przysługuje dieta w wysokości 

1/2 diety określonej dla radnego na " ust. 5. Za udział w pracach Rady sohysowi 
" 

przysługuje dieta w wysokości 50,00 zł . 
" 

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu O głosów "za -

" 
przy 5 głosach "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących negatywnie zaopiniowała 

wniosek Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłoszony przez członka Komisji 

Pana Jacka Barkałę aby przy projekcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy 

zmienić zapis § 11 ust. 5 Statutu Gminy Gzy z "ust. 5. Za udział w pracach Rady sohysowi 

przysługuje dieta w wysokości 1/2 diety określonej dla radnego na "ust. 5. Za udział 
" 

w pracach Rady sohysowi przysługuje dieta w wysokości 50,00 zł . 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zdzisław 

Kaczorowski powiedział, że jeśli ktoś z członków Komisji żałuje pieniędzy dla sohysów -

to proponuje nie podwyższać diet radnych. Osobiście w tym momencie wstydziłby się 

zagłosować za wnioskiem, jest to perfidne. 

Ad. pkt 3. 

Wójt B. Polańska poinformowała, że mieszkańcy gminy oprócz deklaracji o wysokości -

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej będą mogli składać 

za pomocą środków komunikacj i elektronicznej. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 

środków komunikacj i elektronicznej. 
" 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za 
" 

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie projekt w sprawie warunków i trybu 

składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
" 

Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 5 głosami "za 
" 

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

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 10 do 

niniej szego protokołu 

Ad. pkt 4. 
Wójt B. Polańska - przedstawiła wniosek Stowarzyszenia wsi Gzy o przedłużenie 

bezpłatnego użyczenia pomieszczeń po Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach na okres nie 

krótszy niż 10 lat. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Świderska -

powiedziała, że jako twórca wniosku chciałaby radnych utwierdzić w decyzji, którą podejmą, 

żeby była to decyzja na tak. Chciałaby pochwalić się osiągnięciami Społecznej Szkoły 

Podstawowej, tym co się teraz dzieje. Nadmieniła, że szkoła jest po egzaminie VI klasy. 

Z części polonistycznej klasa ta otrzymała wynik 79,5%, z matematycznej 71,3%, z języka 

angielskiego 83,3%. Oznacza to bardzo dobre wyniki i świadcz o pracy uczniów i kadry. 

Z rezerwy oświatowej przez Gminę w bieżącym roku szkolnym SSP uzyskała 10.000 zł. Na 

świetlicę, na dzieci 6-letnie w kI. I - 10,600 zł. SSP składała wniosek do Kuratorium 
" 

Oświaty na "Radosna szkołę na kI. I na pomoce dydaktyczne i otrzymała 6.000 zł. Dnia 

18.06.2015 r. szkoła odbiera II nagrodę za zbiórkę makulatury. Dnia 22.06.2015 r. szkoła 
" 

odbiera nagrodę z Mazowi za zajęcie I miejsca w konkursie "Start w przyszłość - za 
" 

najciekawsze zajęcia prowadzone w ramach projektu systemowego "Moja przyszłość . 

Nagrodą dla dzieci będzie wyjazd na Warmię w dniach 23-24.06 razem z uczniami 

Publicznego Gimnazjum. Szkołę wspiera również społeczność okolicznych miejscowości 

przekazując część funduszu sołeckiego. W roku 2014 szkoła realizowała projekt z Kapitału 
" 

Ludzkiego "Wyrównywanie szans edukacyjnych gdzie za 80.000 zł wybudowany został plac 

zabaw, wyposażone zostało w meble i sprzęt i pomoce dydaktyczne przedszkole. 

W miesiącu lipcu bieżącego roku Szkoła będzie składała przez Stowarzyszenie wniosek do 

Wojewody na doposażenie biblioteki w nowe książki w ramach projektu " Książki naszych 
" 

marzeń . 


W jej ocenie Stowarzyszenie działa prężnie, a z osiągnięć wynika jasno, że chce działać 


dalej. 


http:23-24.06
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Jeśli chodzi o okres nie mnIeJSzy niż 10 lat, powiedziała, że wszystko zostało 

przeanalizowane. I w związku z tym, że idzie nowe rozdanie środków unijnych, a są to 

zobowiązania na dłuższy czas Stowarzyszenie chce mieć pewność, czy będzie dalej mieć 

użyczone lokale na prowadzenie szkoły, czy nie. Dodała, że Stowarzyszenie prowadząc 

szkołę co miesiąc płaci za media (woda, energia, ogrzewanie) a tylko nieodpłatnie ma 

użyczone pomieszczenia. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Marianna Filipowicz jej zdaniem,-

zaangażowanie Stowarzyszenia jest bardzo duże. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj uznał, że poprzednia umowa -

była zawarta na okres 3 -ch lat. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że formalnie może zawrzeć umowę na okres 3-ch lat. Później -

zmieniły się przepisy i na następne 3 lata Wójt może zawrzeć umowę, ale po wyrażeniu 

zgody przez Radę. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski powiedział, że życzy dobrze-

Społecznej Szkole Podstawowej i gratuluje sukcesów na przyszłość. Natomiast jeśli chodzi 

o okres lO-letni, to obecna Rada nie może przyszłej Radzie i przyszłemu Wójtowi bez 

względu kto to będzie zawiązywać rąk. Dodał, że na okres 4 lat tj. do 2018 r. może za tym 

podnieść rękę bo dotąd jest władny, a później nie wie, czy będzie radnym. A dalej nikt nie 

wie, co się w tym okresie wydarzy, iż w naszym kraju wszystko jest możliwe. W związku 

z tym nie należy wybiegać w 10-letnią przyszłość. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

stwierdziła, że wszystko rozumie. Wyjaśniła, że składając wniosek o środki unijne są 

zobowiązania S-letnie. Po czym zapytała, co będzie jeśli przyjedzie kontrola, a następna 

Rada powie "nie". 

-Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski według niego akurat jest 

wspaniałe miejsce dla szkoły po szkole i Stowarzyszenie współpracuje z Radą i Urzędem 

Gminy. Gdyby było to wynajęcie prywatnego budynku, to podejrzewa, że też nikt by nie 

spełnił takich oczekiwań. Mówi tak w trosce o gminę, a na drugim miejscu dopiero troszczy 

się o Stowarzyszenie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

poinformowała, że Stowarzyszenie nie zajmuje budynku za darmo. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa jej-

zdaniem nie o to chodzi. Powiedziała, że może się tak stać, że za 2, czy 3 lata Gmina będzie 

chciała prowadzić Publiczną Szkołę Podstawową, a nie będzie gdzie. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

wyjaśniła, że w umowie użyczenia jest paragraf, że można rozwiązać umowę, a umowę 

sporządza Urząd Gminy. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski powiedział, że podpisanie umowy -

użyczenia na 4 lata jest bezpieczne dla Gminy, chyba, że Stowarzyszenie w tym czasie samo 

zrezygnuje z umowy użyczenia lokali, ponieważ i tak może się zdarzyć. 
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Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa oznajmiła,-

że na kadencję obecnej Rady wyraża zgodę i za tym podniesie rękę, ale na 10 lat na pewno 

nIe. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak- był zdania, że na 10 lat, jeśli 

w umowie użyczenia jest paragraf, że umowę można rozwiązać w każdej chwili. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu J. Grochowski zgłosił wniosek formalny, żeby -

umowę użyczenia lokali zawrzeć na okres kadencji Rady tj. na 4 lata. 

Wójt. B. Polańska - wyjaśniła, że wybory o organów samorządu terytorialnego będą w 2018 

r. w miesiącu październiku lub listopadzie. Rok szkolny zaczyna się od 1 września. 

W związku z tym umowę użyczenia pomieszczeń należy zawrzeć do 31 sierpnia 2019 r. 

Dodała, że umowa jest umową. Jeżeli są pozyskane środki, to Prezes Stowarzyszenia nie ma 

możliwości zagwarantowania lokali. Myśli, że przy likwidacji szkoły nie będzie chodziło 

o zwrot pozyskanych środków bo jest to na innych zasadach. 

Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -

wyjaśniła, że jeśli chodzi o projekt unijny "Moja przyszłość " to zakładając hipotetycznie 

jeśliby się Stowarzyszeniu nie powiodło, źle rozliczyliby się , to wymagane jest, żeby osoby 

zasiadające w Zarządzie Stowarzyszenia ręczyły własnym majątkiem. Chodzi o to, że szkoła 

musi trwać 5 lat. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
B. Kwiatkowska dodała, że rozpatrywujący wnioski o środki finansowe rozpatrują je -

według umowy najmu. 

-Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie 

wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy o przedłużenie bezpłatnego użyczenia 

pomieszczeń po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach, w których przez ostatnie 

trzy lata mieściła się Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na 

okres 10 lat. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 2 głosami "za ,-

przy 4 głosach "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" negatywnie rozpatrzyła 

w/w wniosek. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poddał pod głosowanie -

wniosek członka Komisji Pana Jacka Grochowskiego o przedłużenie bezpłatnego użyczenia 

pomieszczeń po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach, w których przez ostatnie 

trzy lata mieściła się Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na 

okres 4 lat do 31.08.2019 r. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 5 głosami "za , 

przy 2 głosach "przeciwnych" oraz 1 glosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała 

wniosek zgłoszony przez członka Komisji Pana Jacka Grochowskiego o przedłużenie 

bezpłatnego użyczenia pomieszczeń po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach, w 

których przez ostatnie trzy lata mieściła się Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez 

Stowarzyszenie na okres 4 lat do 31.08.2019 r. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również poddała pod głosowanie wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Gzy o przedłużenie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń po byłej Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gzach, w których przez ostatnie trzy lata mieściła się Społeczna Szkoła 
Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na okres 10 lat. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 1 głosem "za", 
przy 3 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" negatywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez członka Komisji -

Rolnictwa i Budżetu Pana Jacka Grochowskiego o przedłużenie bezpłatnego użyczenia 
pomieszczeń po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach, w których przez ostatnie 
trzy lata mieściła się Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na 
okres 4 lat do 31.08.2019 r. 
Komisja w obecności 5 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 4 głosami "za", 
przy O głosach "przeciwnych" oraz 1 glosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała 
wniosek członka Komisji Rolnictwa i Budżetu Pana Jacka Grochowskiego o przedłużenie 
bezpłatnego użyczenia pomieszczeń po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach, w 
których przez ostatnie trzy lata mieściła się Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez 
Stowarzyszenie na okres 4 lat do 31.08.2019 r. 
Wniosek Stowarzyszenia Rozwoju W si Gzy o przedłużenie bezpłatnego użyczenia 
pomieszczeń po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach, w których przez ostatnie 
trzy lata mieściła się Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie -
stanowi załącznik nr 11 do niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących poinformowała: 
- Od połowy miesiąca maja br. do końca lipca w urzędzie gminy prowadzona jest kontrola 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Są 2 osoby, które kontrolują bardzo dokładnie 
budżet gminy. 

- Urząd Gminy pracuje w okrojonym składzie. Jej samej nie było przez dłuższy okres czasu, 
później, była, późnej znów nie była. Teraz jest dopiero od tygodnia. W tej chwili jest na 
zwolnieniu lekarskim około trzech tygodni jest Pani Skarbnik. Niepokojąca sytuacja jest 
w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska gdzie w tej 
chwili jest najwięcej pracy i różnych zadań, od trzech miesięcy przebywa na zwolnieniu 
lekarskim Pani Ilona Madziar. W referacie tym pracują 2 osoby, a przynajmniej powinny 
pracować 4 osoby. Uznała, że trochę się martwi bo zbliża się IV kwartał, nowe rozdanie 
środków unijnych i będą ogłaszane konkursy, do których trzeba się przygotowywać 
organizować przetargi, spotkania. 

- W kwestii przebudowy drogi Sulnikowo-Skaszewo, żeby można było opracowywać 
dokumentację, do notariusza trzeba zawozić ludzi, którzy mają po 80 lat, którzy 
poprzekazywali gospodarstwa rolne i jest służebnośćdziałki. 
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W związku z tym spraw przeciąga się i jest nie tylko czasochłonna, ale i kosztowna (każdy 
wpis do księgi wieczystej to kwota 320 zł). 

- Do regulacji pozostały 2 drogi i działka OSP Szyszki, gdzie do sprawy są wszystkie 
dokumenty, a w następnym tygodniu z radcą prawnym zostanie napisany wniosek do sądu 
o przejęcie przez zasiedzenie. 

- Aby można było korzystać z dofinansowania myśli również nad opracowaniem Strategii 
Rozwoju Gminy. 

- Jak wspomniała Pani radna J. Świderska w poniedziałek (22.06.2015 r.) jest wyjazd do 
Warszawy po odbiór nagród w wysokości po 6.000 zł. Społeczna Szkoła Podstawowa 

i Publiczne Gimnazjum znalazły się wśród najlepszych szkół w województwie 

mazowieckim. 

Nagrodą dla dzieci ze SSP będzie wyjazd w dniach 23-24.06 razem z uczniami 

Publicznego Gimnazjum. 


- Trwa budowa budynku gospodarczego przy urzędzie gminy. 

- Gmina będzie przystępować do realizacji funduszu sołeckiego. 

- Zostało ogłoszone zapytanie o cenę na wykopy rowów. 

- Będzie ogłaszany przetarg na żwirowanie. 

- Zaczyna się wykaszanie rowów, w tym wykaszanie rowów dróg powiatowych i remont dróg 


powiatowych w tym drogi przez wieś Grochy-Imbrzyki. Remont w miarę możliwości jest 

zrobiony dobrze. 


Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu Mariusz Mordwiński - zapytał, czy może dałoby 
się cos zrobić z krzakami przy przystanku w Starych Grochach? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że da się coś zrobić, ponieważ jak nie zrobi tego Zarząd 
Dróg Powiatowych, to zrobią to pracownicy urzędu gminy. Ale w tej chwili jest to 
niemożliwe, ponieważ trwa nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i ZDP robi to, 
co jest najpilniejsze. 
- Gmina jest po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 60.000 zł na 

dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki. 
Myśli, że w następnym tygodniu przyjdzie umowa i będzie ogłaszany przetarg na realizację 
odcinka drogi w tej wsi. 

- W tygodniu przetarg na realizację odcinka drogi Łady - Winnica przez wieś Zalesie- Lenki 
będzie ogłaszało Starostwo Powiatowe. 

- Podpisywane są umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
- Bardzo dużo osób dzwoni i pyta się o kolektory słoneczne W związku z tym myśli, że 

trzeba się zastanowić w jaki sposób to podjąć, czy na zasadzie tak jak przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. 

Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel -
przedstawił pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce jakie wpłynęło do Rady Gminy 
oraz informację jakie warunki musi spełnić kandydat na ławnika. Poinformował, że na 
kadencję 2016-2019 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Puhusku do orzekania w sprawach 
rodzinnych i nieletnich - zostanie wybrany 1 ławnik. 

http:23-24.06
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Wybory ławnika powinny być przeprowadzone najpóźniej w październiku 2015 r. 

Przypomniał, że w kadencji 2012-2015 funkcję ławnika pełni Pani Helena Grzelakowska. 

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce i informacja o przyjmowaniu zgłoszeń 

kandydatów na ławników na nową kadencję 2016-2019 - stanowi załącznik nr 12 do 

niniej szego protokołu. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i 

Budżetu T. Sobieraj o godz. 15.30 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
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