
PRO T 0 K 6 L N r 25/13 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i BudZetu Rady Gminy Gzy odbytego w dniu 

19 grudnia 2013 roku w Swietlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Kazimierza Zebrowskiego - Przewodniczetcego Komisji. 

Przewodnicz~cy Komisji Kazimier.l Zebrowski - 0 godzinie 13 .07 otworzyl posiedzenie 


Komisji, przywital czlonk6w Komisji i zaproszonych gosci. Stwierdzil, ze aktualnie 


w posiedzeniu uczestniczy 6 czlonk6w Komisji, co stanowi quorum pozwalajetce na 


podejmowanie prawomocnych decyzji. 


Lista obecnosci stanowi zaletcznik nr 1 do niniejszego protokolu. 


Spoza czlonk6w Komisji w posiedzeniu udzial wzi€(1i : 


1. Barbara Polanska - W6jt Gminy 

2. Wieslaw Ochtabinski - Zast€(pca W 6 j ta 

3. Elzbieta Glowacka - Skarbnik Gminy 

4. Teresa Linka - Przewodniczetcy GKRPA w Gzach 

Nast€(pnie Przewodniczetcy Komisji przedstawil proponowany porzetdek posiedzenia: 

1. 	Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwietzywania 

Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2014. 

2. Projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


3. Projekt Uchw.aly Budzetowej Gminy Gzy na rok 2014. 


4. Projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia plan6w pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 


5. Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 


6. Sprawy biezetce gminy. 


Porzetdek posiedzenia w brzmieniu jak wyzej zostal przyj€(ty jednomyslnie. 


Ad. pkt 1. 
Przewodnicz~cy Gminnej Komisji ds. Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych 
w Gzach Teresa Linka - powiedziala, ze ustawa 0 wychowaniu w trzeiwosci i 

przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz ustawa 0 przeciwdzialaniu narkomanii zobowi'\Zuje 

samorzetd gminy do opracowania i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwietzywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii. Srodki na 

realizacj€( programu pochodzet z oplat za wydane pozwolenia na sprzedaz napoj6w 

alkoholowych. K wota na 2014 r. wynosi 46.200 zl. 

Celem gminnego programu jest: 

- zapobieganie powstawaniu nowych probJem6w alkoholowych , problem6w narkomanii 

oraz przemocy domowej na terenie gminy Gzy; 

- promowanie postaw spolecznych waznych dla zdrowia, profilaktyki i rozwietzywania 

problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii; 

- wspieranie dzialalnosci srodowisk wzajemnej pomocy oraz stowarzyszen prowadzetcych 

programy profilaktyczne; 

- zmniejszanie rozmiar6w aktualnie istniejetcych problem6w uzaleznien; 
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- zmnleJszenie przypadk6w nowych uzaleznien i wsp61uzaleznienia; 

- zmniejszenie ilosci i dolegliwosci alkoholowych zaburzen zycia rodzinnego i wiele innych 

przypadlosci; 

- redukcja zagrozen ryzyka uzaleznien w grupach dzieci i mlodziezy; 

- zmniejszanie udzialu os6b nietrzezwych wsr6d przyczyn naruszania prawa i rozmiar6w 

porzqdku publicznego; 

- rozwUanie wiedzy w spolecznosci lokalnej na temat problem6w zwiqzanych z uzywaniem 

srodk6w psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci 

informacyjnej i edukacyjnej dotyczqcej problematyki alkoholizmu i narkomanii. 

Gminna Komisja dis Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych b~dzie prowadzic dzialania 

zwiqzane r6wniez z profilaktykq poprzez: 

- zwi~kszenie dost~pnosci do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b 

uzaleznionych i wsp6!uzaleznionych przez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla tych 

os6b i korzystajqcych z porad psychologa, terapeuty; 

- wsp61prac~ z zakladami lecznictwa odwykowego; 

- kierowanie na badania przez bieglego w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od 

alkoholu; 

- dofinansowanie szkolen i kurs6w dla os6b pomagajqcych w zakresie pracy z osobami 

uzaleznionymi. 

Do zadan Komisji nalezy r6wniez organizacja i prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci 

informacyjnej edukacyjnej w zakresie rozwiqzywania problem6w alkoholowych 

w szczeg61nosci dla dzieci i mlodziezy w tym prowadzenie zaj~c z zakresu program6w 

profilaktycznych dla szk61 podstawowych i gimnazjum. 

Nast~pnym dzialaniem Komisji jest przeciwdzialanie przemocy w rodzinie poprzez: 

- edukacje publicznq ( zakup ulotek, przewodnik6w , broszur); 

- dzialalnosc Punktu Konsultacyjnego, z kt6rego korzystajq osoby uzaleznione 

i wsp61uzaleznione i osoby, kt6re dotyka problem przemocy. 

Gminna Komisja ds. Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych zostala powolana 

Zarzqdzeniem W6jta Gminy i liczy 8 os6b przeszkolonych w zakresie profilaktyki 

i rozwiqzywania problem6w alkoholowych. Komisja wydaje r6wniez postanowienia odnosnie 

pozwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych. 

Na dzien dzisiejszy na terenie gminy 16 punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych w tym 

posiadajqcych zezwolenia na piwo, wino i w6dk~ - 14 i 2 punkty sprzedazy posiadajqce 

zezwolenia na sprzedaz piwa i wina. 

Pytan nie bylo. 

Przewodnicz~cy Komisji K. Zebrowski poddal pod glosowanie projekt uchwaly 

w sprawle uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w gminie Gzy na 2014 rok. 

Komisja w obecnosci 6 czlonk6w Komisji uczestniczqcych w posiedzeniu - 6 glosami "za" , 

przy 0 glos6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymujqcych" pozytywnie zaopiniowala 

w/w projekt uchwaly proponowany na sesj~ Rady Gminy - kt6ry stanowi zalqcznik nr 2 do 

niniejszego protokolu. 
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Ad pkt 2 i 3. 

Wojt Gminy Barbara Polanska - poinformowala, ze projekt uchwaly w sprawie 


Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy wiq.ze si(( z projektem Uchwaly Budzetowej 


Gminy Gzy na rok 2014 i punkty te om6wi razem. 


Obydwa projekty uchwal zostaly opracowane i zostaly przekazane na r((ce Pana 


Przewodniczqcego Rady i przesiane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 


Opinie RIO Setpozytywne. Projekty uchwal zostaly przekazane r6wniez Panstwu radnym. 


Dochody og6Iem na 2014 r. zostaly wyszacowane na kwot(( - 1 0.392.207,45 zi w tym: 
, 
- dochody biezetce w kwocie: 10.026.207,45 zl; 

- dochody majettkowe w kwocie: 366.000 zl. 

Struktura dochod6w na 2014 r. przedstawia si(( nast((pujetCo: 

1. sUbwencja og6lna - 4.682.280 zl- 45,06% 

z tego: 

- CZ((SC wyr6wnawcza - 1.928.044 zi 

- CZ((SC oswiatowa - 2.754.236 zi 

2. dotacje celowe otrzymane na real izacj (( zadan rZetdowych 

zleconych gminie ustawami - 1.404.293 zl- 13,51 % 

3. dotacje na dofinansowanie zadan biezetcych 261.832 zi  2,52% 

4. dochody z tytulu podatk6w i oplat i pozostale wlasne - 3.541.657,45zl- 34,08% 

5. dotacja z Urz((du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego - 100.000 zi - 0,96 % 

6. dotacje celowe w ramach program6w finansowanych 

z udzialem srodk6w europejskich - 402.145 zl- 3,87% 

Dalej przystctPila do om6wienia zadan inwestycyjnych na 2014 r. nieobj((tych wieloletniet 
prognozet finansowet. 

Set to nast((pujetce zadania: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dw6ch przepust6w we wsi 

Mierzeniec i jednego przepustu we wsi Oidaki - 30.000 zl; 

2. Przebudowa drogi gminnej we wsi W6jty - Trojany. 

WyjasniIa, ze w projekcie uchwaly budzetowej na powyzsze zadanie zaproponowaia Ietczne 

koszty finansowe w kwocie 220.360 zi w tym dotacja w kwocie 100.000 zi z Urz((du 

Marszalkowskiego. Gmina nigdy nie otrzymaia dotacji w takiej wysokosci. Z uwagi na to, ze 

Urzetd Marszalkowski placi "janosikowe" i na zadania inwestycyjne na rok 2014 przeznacza 

jeszcze nizszet kwot((, zaproponowala zmniejszenie dochod6w z kwoty 100.000 do kwoty 

60.000 zi z Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych i zmniejszenie wydatk6w 0 kwot(( 65.000 

zl. Letczne koszty finansowania zadania - 155.360 zl. Dlugosc drogi wydIuzylaby si(( za 

gospodarstwo Pana Bracha. 

W zwietzku z tym, ze Solectwo Nowe Przewodowo zlozylo wniosek 0 opracowanie 

dokumentacji na drog(( Nowe Przewodowo - Przewodowo Majorat, a w budzecie nie 

znaiazia srodk6w finansowych, kt6re mogiaby przeznaczyc na ten cel zaproponowala, zeby 

zmniejszyc kwot(( dofinansowania drogi gminnej we wsi W6jty Trojany 0 kwot(( 25.000 zi 

i opracowac dokumentacj(( projektowo-kosztorysOWet na przebudow(( drogi gminnej Nowe 

Przewodowo - Przewodowo Majorat. 
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lednoczeSnie przypomniala, ze Gmina Gzy z Gminq Karniewo skladala wniosek 
o dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi we wsi W6jty Trojany" na "Schetyn6wk~". 


Wniosek nie zostal pozytywnie zaakceptowany ze wzgl((d6w finansowych. Nadmienila 

r6wniez, ze fundusz solecki wsi W6jty Trojany zostal przeznaczony na remont juz 

istniejqcego asfaltu, kt6ry w pewnych miejscach trzeba poprawic. 

Wniosek 0 dofinansowanie na drog(( do FOGR nalezy zlozyc do konca stycznia 2014 r. lezeli 

gmina zlozy wniosek na odpowiedniq dlugosc drogi , wniosku juz p6Zniej zaniecic nie moze. 

Oznacza to, ze jeSli gmina nie otrzyma dofinansowania z Urz((du Marszalkowskiego to musi 

realizowac drog~ z wlasnych srodk6w. Dlatego proponuje zmniejszenie kwoty. 

Po zmianach: lqczne koszty finansowania zadania " Przebudowa drogi gminnej we wsi W6jty 

Trojany" -155.360 zl w tym: 

- srodki wlasne - 95.000 zl, 

- srodki z innych :h6del- 60.000 zl, 


3. Zadanie dodatkowe - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
przebudow(( drogi gminnej Nowe Przewodowo - Przewodowo Majorat" - 25.000 zl. 

Dalsze zadania inwestycyjne w projekcie uchwaly budzetowej na 2014 r. to: 
4. Modernizacja dr6g wiejskich w tym w cz((sci z funduszu soleckiego oraz realizacja 

funduszu soleckiego zgodnie z uchwalami podj((tymi przez mieszkanc6w na zebraniach 
wiejskich. 

5. Realizacja zadan w ramach projektu "Radosne oddzialy przedszkolne. 
W dziale Transport i lqcznosc srodki przeznaczono na utrzymanie biezqce, r6wniark((, 
odsniezanie oraz remonty dr6g, jak r6wniez pomoc finansowq dla Powiatu Pultuskiego 
na " Przebudow(( drogi powiatowej na odcinku Slonczewo - Szyszki" - 50.000 z1. 
Skarbnik Gminy Elzbieta Glowacka - nawiqzujqc do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
przypomniala, ze tak jak m6wila wczeSniej, zgodnie z ustawq 0 finansach publicznych od 
roku 2014 r. zacznie obowiqzywac nowy limit zadluzenia z pewnymi wylqczeniami 
obliczany indywidualnie dla kazdej gminy, j.s.t. Do tej pory gmina mogla zadluzac si(( do 
60% dochod6w, splata rat kredyt6w nie mogla przekroczyc 15%. Obecnie jest obliczany 
indywidualnie dla kazdej jednostki wedlug wzoru, kt6ry por6wnuje relacje lqcznej kwoty 
zobowiqzan finansowych gminy do planowanych dochod6w ze sredni q arytmetycznq 
z ostatnich poprzedzajqcych trzech lat dochod6w biezqcych gminy i powi~kszonych 
o dochody ze sprzedazy majqtku zmniejszone 0 wydatki biezqce do dochod6w og61em . 
W zwiqzku z tym kredyty, kt6re byly zaciqgane wedlug wskainika poprzedniego jak r6wniez 
spadek dochod6w biezqcych przyczynil si(( do ograniczenia si(( gminy z kredytami. Dochody 
biezqce gminy spadly drastycznie - gmina otrzymala 0 600 .000 zl mniejsza sllbwencj(( 
wyr6wnawczq i subwencj(( oswiatowq. Jest to jednq z przyczyn ograniczenia zada11 
inwestycyjnych, po to zeby lItrzymac zadania przypisane ustawami . W zwiqzku z tym 
wydatki majqtkowe Sq nieco nizsze jak w poprzednim rokll. lej zdaniem, w subwencji wg 
projektu budzetll panstwa nie wiele si(( zmieni i pozostanq na tym samym poziomie. 
W stosunku do roku 2013 subwencja og6lna dla gminy jest nizsza 0 597.696 zl z tego cz~sc 
wyr6wnawcza 0 kwot(( 437.605 zl i CZ((SC oswiatowa 0 kwot(( 160.091 z1. 
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Wyjasni1a, ze nizsze dochody wiqzq sitt z dose wysokim wzrostem wskaznika G - dochodow 

podatkovvych gminy do liczby mieszkanc6w na 2014 rok . 

Wskaznik G na rok 2014 na 1 mieszkanca w gminie na dzien 31.12.2012 r. wynosi 835 ,89 zl 

i w stosunku do roku 2013 wzr6s1 0 35,79%. Nadmieni1a, ze do obliczania wskaznika brane 

Sq dochody podatkowe gminy w tym zwolnienia i obnizenia pomimo, ze nie wp1yntt1y na 

konto gminy. Poza tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej zosta1y ujttte 2 przedsittwzittcia 

realizowane przy udziale srodk6w tzw. projekty mittkkie z PO KL. Gmina w tej chwili 

realizuje szkolach projekt "Dzis mysltt 0 jutrze". W 2014 r. bttdzie realizowa1a drugi projekt 

ze srodk6w unijnych "Radosne oddzia1y przedszkolne". 

Jesli chodzi 0 wydatki biezqce to zaplanowane Sq w spos6b, aby realizowae przypisane 

zadania i Sq zabezpieczone w poszczegolnych jednostkach organizacyjnych. Wzrost 

wydatkow na wynagrodzenia nie jest planowany. W roku 2013 r6wniez podjttto kroki 

oszczttdnosciowe, aby mozna by10 cos wygospodarowae i dolozye w roku nastttpnym. 

Nawiqzujqc do udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. "Przebudowtt drogi 

powiatowej na odcinku Slonczewo ~ Szyszki" w kwocie 50.000 zl, 0 czym mowila Pani 

W6jt, powiedzia1a, ze zlozony wniosek na pOWYZSZq drogtt na razie nie zosta1 uwzglttdniony 

na liscie rankingowej i nie wiadomo jak sitt potOCZq jego losy. Ale bye moze, ze kiedy 

zostanq przesuni~te droga b~dzie realizowana. 

lesli chodzi 0 Gminny Osrodek Pomocy Spo1ecznej to Sq realizowane zadania rZqdowe 

zlecone i zadania w1asne przy udziale srodkow finansowych g16wnie z budzetu panstwa. 

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska uj~te zosta1y zadania zwiqzane 

z gospodarkq odpadami jak r6wniez oswietlenie drog i wydatki zwiqzane z utrzymaniem 

zieleni i ochronq srodowiska. 

Czlonek Komisji J. Grochowski ~ zapyta1, jak d1ugi odcinek drogi zosta1 do realizacji we 

wsi Wojty ~ Trojany? 

Zastfpca W6jta Wieslaw Ochtabinskj ~ odpowiedzia1, ze ca10se odcinka, do granicy 

z gminq Karniewo wynosi 615 mb. 

Czlonek Komisji J. Grochowski ~ zapyta1, czy byiaby mozliwose wykonania ca10sci 

odcinka? 

W6jt B. Polanska - odpowiedzia1a, ze nie . Nawet przy kwocie 220.360 zl nie da10by sitt 

zrealizowae calego odcinka. Mysli, ze przy kwocie jakq proponuje ~ 155.360 zl, uda sitt 

po1ozye asfalt na d1ugosci od 350 mb do 400 mb drogi. 

Czlonek Komisji J. Grochowski ~ uzna1, ze w przysz10sci projekt 1qczenia z gminq 

Karniewo raczej nie bttdzie wchodzi1 w grtt, poniewaz zostanie tylko kawaleczek drogi. 

Skarbnik E. Glowacka ~ jej zdaniem, jezeli byiaby mozliwose to wchodzi1oby w gr~, 

poniewaz dobre i kilkaset metrow, gdyz przy "Schetynowce" gmina nasza doiozy1aby 

niewielkie pieniqdze. 

Nast((pnie powiedziala, ze zaproponowane przez Paniq W6jt autopoprawki nie wp1ywajq na 

wynik finansowy gminy. Zaproponowa1a przeg1osowanie ~ zmniejszenie dochodow 

i wydatk6w w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Przewodnicz~cy Komisji K. Zebrowski - podda1 pod glosowanie zaproponowane 

autopoprawki do projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 
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I . Zmniejszenie dochod6w na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi 

W6jty Trojany" 0 kwot~ 40.000 zl ( srodki pochodzqce z innych zr6dd - z kwoty 100.000 

zl do kwoty 60 .000 z1) i zmniejszenie wydatk6w 0 kwot~ 65.000 Z1. 
Lqcze koszty finansowania zadania 155.360 Z1. 

2. Zwi~kszenie wydatk6w 0 kwot~ 25.000 zl na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow~ drogi gminnej Nowe Przewodowo 

- Przewodowo Majora!". 

Komisja w obecnosci 6 cz1onk6w Komisji uczestniczqcych w posiedzeniu - 6 glosami "za" 


przy 0 glos6w "wstrzymujqcych" oraz 0 glos6w "przeciwnych" pozytywnie zaopiniowa1a 


w/wautopoprawki. 


Przewodnicz:}cy Komisji K. Zebrowski - podda1 pod glosowanie projekt uchwa1y 


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z przyj~tymi autopoprawkami . 


Komisja w obecnosci 6 cz10nk6w Komisji uczestniczqcych w posiedzeniu - 6 g10sami "za" 


przy 0 g10s6w "wstrzymujqcych" oraz 0 glos6w "przeciwnych" pozytywnie zaopiniowa1a 


w/w projekt uchwa1y z przyj~tymi autopoprawkami proponowany na sesj~ Rady Gminy 

kt6ry stanowi za1qcznik nr 3 do niniejszego protoko1u . 


Oalej podda1 pod g10sowanie autopoprawki do projektu Uchwa1y Budzetowej Gminy Gzy na 


rok2014: 


1. Zmniejszenie dochod6w na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej we wsi 

W6jty Trojany" 0 kwot~ 40.000 zl ( srodki pochodzqce z innych zr6de1- z kwoty 100.000 

z1 do kwoty 60.000 zl) i zmniejszenie \:vydatk6w 0 kwot~ 65.000 Z1. 
Lqczne koszty finansowania 155.360 Z1. 

Komisja w obecnosci 6 cz10nk6w Komisji uczestniczqcych w posiedzeniu - 6 glosami "za", 

przy 0 g10s6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymujqcych" pozytywnie zaopiniowa1a 

w/w autopoprawk~. 

2. Zwi~kszenie wydatk6w 0 kwot~ 25 .000 z1 za zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowC( drogi gminnej Nowe 

Przewodowo- Przewodowo Majorat". 

Komisja w obecnosci 6 cz10nk6w Komisji uczestniczqcych w posiedzeniu - 6 g10sami "za", 


przy 0 g10s6w "przeciwnych" oraz 0 glos6w "wstrzymujqcych" pozytywnie zaopiniowa1a 


w/w autopoprawkC( . 


Czlonek Komisji i jednoczesnie Przewodnicz:}cy Rady Gminy Leon Pytel - zapyta1, jaki 


odcinek drogi bC(dzie do zaprojektowania? 


Zast~pca W6jta W. Ochtabinski - odpowiedzial, ze 2.500 mb tj. od drogi wojew6dzkiej do 


remizy OSP we wsi Przewodowo - Majorat. 


Czlonek Komisji Stefan Zadrozny - doda!, ze jeSli stanie siC( jakis wypadek na drodze 


wojew6dzkiej jadqc od Pu1tuska, to droga Nowe Przewodowo - Przewodowo Majorat jest 


drogq objazdowq. 


Przewodnicz:}cy Komisji K. Zebrowski - podda1 pod g!osowanie projekt Uchwa!y 


Budzetowej Gminy Gzy na rok 2014 z przyjC(tymi autopoprawkami. 
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Komisja w obecnosci 6 czlonkow Komisji uczestniczqcych w posiedzeniu - 6 glosami "za" 

przy 0 glosow "wstrzymujqcych" oraz 0 glosow "przeciwnych" pozytywnie zaopiniowala 

w/w projekt uchwaly z przyj~tymi autopoprawkami proponowany na sesj~ Rady Gminy 

ktory stanowi zalqcznik ill 4 do niniejszego protokolu. 

Czlonek Komisji J. Grochowski - zapytal, co mialo wplyw i spowodowalo, ze wzrosly 

wydatki na oswiat~? Nadmienil, ze w Publicznym Gimnazjum w Gzach nie zmienilo si~ 

w porownaniu z rokiem ubieglym, a nawet Sq minimalne spadki w wydatkach. Ale 

szczegolnie wzrosly wydatki na Publicznq Szkol~ Podstawowq w Przewodowie. 

Skarbnik E. Glowacka - wyjasnila, ze wzrost wydatkow w PSP w Przewodowie jest 

spowodowany wzrostem wydatkow na wynagrodzenia, Sq planowane wydatki zwiqzane 

z nagrodami jubileuszowymi (7 osob plus 2 osoby z normalnym stazem pracy). Pani dyrektor 

zglosila potrzeb~ wyplaty nagrod jubileuszowych w zwiqzku z uzupelnieniem doliczenia 

stazu pracy w gospodarstwie rolnym. Poza tym od 1 stycznia 2014 r. jest awans zawodowy 

i od 1 wrzesnia 2014 r. b~dzie 2 nauczycieli dyplomowanych. Natomiast wydatki biezqce Sq 

na poziomie roku 2013. 

Czlonek Komisji J. Grochowski - przyznal, ze wydatki biezqce prawie si~ nie zmieniajq 

w kazdej ze szko1. Ale przypomina mu si~, ze w zeszlym roku do budzetu w PSP 

w Przewodowie bylo ok. 11 etatow nauczyciel i, a na rok 2014 do budzetu jest 15 etatow. 

Uznal, ze zauwazyl wzrost zatrudnienia. 

W6jt B. Polanska - wyjasnila, ze jezeli chodzi 0 ogolnq liczb~ nauczycieli w gminie, to nie 

rna wzrostu. Sq tylko przejscia nauczycieli z jednej szkoly do drugiej. Dla przykladu podala, 

ze z PG w Gzach jedna Pani nauczycielka odeszla do PSP w Przewodowie. Wynika to 

z organizacji roku. JeSli chodzi 0 zwi~kszenie, to nawet si~ zmniejszyla ogolna ilos6 

nauczycieli zatrudnionych w gminie 0 jednq osob~. Jest roznica mi~dzy szkolami. 

Dodala, ze jezeli chodzi 0 PSP w Przewodowie, to ustawodawca pozwala zaliczac do stazu 

pracy na podstawie zeznan swiadkow okres od 16 -go roku zycia do podj~cia pierwszej 

pracy lub odbycia sluzby wojskowej, jako lata pracy w gospodarstwie rolnym rodzicow. 

Skarbnik E. Glowacka - poinformowala, ze na awans zawodowy i nagrody jubilellszowe 

jest zaplanowana kwota 46 .000 Z1. Wynagrodzenia Sq wyliczone wedlllg zatrudnienia 

w poszczegolnych szkolach. Pozosta1e wydatki biezqce zostaly zabezpieczone na lltrzymanie 

tj . zakllp opalu, srodki czystosci w taki sposob, aby mogly funkcjonowa6 jednostki. 

W innych szkolach Sq wydatki llstalone na poziomie roku poprzedniego. Poza tym w PSP 

w Przewodowie Sq 2 oddzialy przedszkolne. 

Ad. pkt 4. 

W6jt B. Polanska - w pJanach pracy Komisji stalych zawarte Sq tematy, ktore wynikajq 

z mocy przepisow. Inne sprawy wynikajq z biezqcej dzialalnosci. 

Przewodnicz~cy K. Zebrowski - poddal pod glosowanie projekt llchwaly w sprawie 

zatwierdzenia planow pracy Rady Gminy Gzy. 

Komisja w obecnosci 6 czlonkow llczestniczqcych w posiedzenill - 6 glosami "za" przy 

o glosow "przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzymujqcych" pozytywnie zaopiniowala w/w 

projekt llchwaly proponowany na sesjy Rady Gminy - ktory stanowi zalqcznik or 5 do 

niniejszego protokolu. 
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Ad. pkt 5. 

W6jt B. Polanska - W6jt B. Polanska - powiedzia1a, ze plan pracy Rady Gminy Gzy na rok 


2014 zosta1 opracowany w oparciu 0 tematyk(( posiedzen Komisji sta1ych Rady Gminy Gzy. 


Komisja w obecnosci 6 cz1onkow uczestniczqcych w posiedzeniu - 6 glosami "za" przy 


o glosow " przeciwnych" oraz 0 glosow "wstrzymujqcych" pozytywnie zaopiniowa1a w/w 

projekt uchwa1y proponowany na sesj(( Rady Gminy - ktory stano wi za1qcznik nr 6 do 

niniejszego protoko1u. 

Ad. pkt 6. 

W6jt B. Polanska - w sprawach biezqcych gminy poinformowa1a: 


- Analizowana jest gospodarka smieciowa. W stosunku do osob, ktore nie wnoszq op1at za 


zagospodarowanie odpad6w wysy1ane Sq decyzje i upomnienia. 

- By1 naprawiany rnostek we wsi Zebry - Wiatraki. 

- Cieszymy si((, ze nie rna zimy i nie brak odsniezae, 

- Zosta1a odebrana droga powiatowa na odcinku Gotardy - Slonczewo. 

- Wycinane Sq krzaki przy drogach we wsi P((kowo. 

Czlonek Komisji J. Grochowski - odnosnie drogi powiatowej zrealizowanej na odcinku 

Gotardy - SlOllczewo powiedzia1, ze uwagi kazdy do czegos rna. Ale w sumie kazdy jest 

zadowolony, poniewaz jest to 1adny odcinek drogi. Poza tym zglosi1 , ze wykonawca nie 

zrobi1 zjazdu na pole Pani Bruzdziak we wsi Gotardy. lednoczesnie doda1, zeby by10 dobrze, 

zeby w trakcie projektowania drog powiatowych, konsultowano si(( z gminq i mieszkancami 

mieszkajqcymi przy danej drodze, poniewaz jest duzo problemow, ktorych projektanci nie 

uwzgl((dniajq. Prosi1 takze 0 oznakowanie 1uku drogi powiatowej. Dodal, ze poprzedni zjazd 

by1 wygodniejszy od obecnego, ktory jest w kierunku wsi Kosciesze gmina Swiercze. Uznal, 

ze szkoda zjazdu, ktory jest likwidowany. 

lednoczesnie doda1, ze dojezdzajqc do do1ow przed Zak1adem Mi((snym "Lenarcik" , dalej 

jest zjazd asfalto\V)1 do wsi Kosciesze, a wczesniej by1 zjazd, kt6ry by1 przed1uzeniem drogi 

gminnej w kierunku wsi Siubowo gmina Sonsk. Obecnie zjazdu rna nie bye, a rna bye 

wykopany row, ktory jdli nie b((dzie oznaczony, to jest peiny obaw. A wydaje mu si((, ze 

niewielkim nak1adem zjazd mog1by bye utrzyrnany. Nast((pnie powiedzia1, ze na nowo 

przebudowanej drodze wykonawca postawi1 baterie solame, zeby dzia1a1y oznaczenia 

i zapytal, czy gmina b((dzie za to p1acie? 

W6jt B. Polanska - odpowiedzia1a, ze gmina nie b((dzie za to placie. 

Czlonek Komisji J. Grochowski - przypomnia1, ze pot((zne oswietlenie jest na rondzie 

w Przewodowie. A mozna by10 je oznakowae i nie musia10by to kosztowae gmin(( 8.000 zl 

roczme. 

Zast~pca W6jta W. Ochtabinski - wyjasni1, ze gmina b((dzie placi1a mniej niz 8.000 zl 

rocznie, poniewaz cz((se lamp zosta1a wy1qczona. Doda1, ze przed wy1qczeniem, za 2 

miesiqce gmina zaplaci1a 600 zL Z 12 lamp wy1qczonych jest 5. 

Czlonek Komisji Grochowski - nawiqzujqc do wydatkow w ramach funduszu soleckiego 

powiedzia1, ze wczesniej mowiono 0 ograniczeniach lamp oswietleniowych w gminie. 
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Nast«pnie zapytal, czy nie lepiej byloby gdyby dana wies przeznaczala srodki z funduszu na 

cos innego niz na oswietlenie? Uznal, ze stawiaj'lc lamp~ za kilka tysi~cy, p6zniej trzeba za 

ni'l placic, a S'l inne potrzeby. 
W6jt B. Polanska - odpowiedziala, ze rozmawia z sohysami, zeby nie zakladac lamp 

oswietleniowych. Wniosek 0 zalozenie lampy oswietleniowej zlozyla tylko jedna wies. 
o tym, najaki cel zostanie przeznaczony fundusz wiejski decyduje zebranie wiejskie. lezeli 

po rozeznaniu przydzielona kwota nie wystarczy na realizacj« zadania, to gmina z niego 

rezygnuje, ze wzgl~du na dodatkowe koszty. 
lednoczesnie dodala, ze obecnie zamykany jest rok 2013. W roku 2014, wydatki r6wniez 
b~d'l prowadzone skrupulatnie, tak jak w roku obecnym. 

Wobec zrealizowania porz'ldku posiedzenia, Przewodnicz'lcy K. Zebrowski 
o godz. 14.20 zamkn'll posiedzenie Komisji. 

Protokolowala: Przewodniczyl:!f0 - . ~ PRZEWODNICZ~Y 
~(J'7J<6misj~,Rolnictwa't8 u :/ 

Zofia ps~ska ""<..VL I~ .e if ~ C 'c;£t:::f(/7? 

Kazimierz Zebrowski 


