
P R o T O KÓŁ NrXVI/2016 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 8 czerwca 2016 roku 


w Świetlicy Wiej skiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel- o godz.l3.40 otworzył XVI Sesję Rady Gminy Gzy. 

Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniej szego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, 

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Kaczorowski Zdzisław 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący L. Pytel- powiedział, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy Państwo 

radni. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -14 głosami "za" ,przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie porządek 

obrad w brzmieniu jak niżej: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2015: 

a) wystąpienie Wójta; 

b) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci.l47.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 

rok; 

c) zapoznanie z Uchwałą Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 

2016 r. o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2015 rok i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Gzy; 

http:godz.l3.40
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d) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci.171.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy; 

e) opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Gzy za 2015 rok; 

f) opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2015 

rok; 

g) dyskusja. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2015 rok. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy 

na lata 2016-2019. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Sprawy bieżące gminy. 

15. Wolne wnioski i pytania. 

16. Zamknięcie Sesji. 

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

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący L. Pytel poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy -

Nr XV/2016 odbytej w dniu 29 kwietnia 2016 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 

z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 



ci 
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Ad. pkt 5. 

Przewodniczący L. Pytel - udzielił głosu Wójtowi Gminy Pani Barbarze Polańskiej. 

aj 

Wójt B. Polańska - przedstawiła wystąpienie w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy 

za rok 2015. 

Wystąpienie Wójta Gminy - stanowi załącznik nr 3 do niniej szego protokołu. 

bl 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Stanisław Franczak - zapoznał obecnych z Uchwałą 

Nr Ci.l47.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. 

Uchwała - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu -15. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jadwiga Koc - zapoznała obecnych z Uchwałą 

Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2016 r. o opinii wykonania 

budżetu Gminy Gzy za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 

U chwała - stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 

dl 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - zapoznał obecnych z Uchwałą Nr Ci.171.2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 

Uchwała - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

el 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - poinformował, że 

Komisja pozytywnie oceniła wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2015. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 30.05.2016 r. - stanowi załącznik nr 7 do 

niniej szego protokołu. 



-4-

fi 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska - również poinformowała, że Komisja pozytywnie oceniła wykonanie 

budżetu Gminy Gzy za rok 2015. 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 30.05.2016 r. - stanowi 

załącznik nr 8 do niniej szego protokołu. 

gl 

Radny Jacek Grochowski - powiedział, że Pani Wójt w sprawozdaniu przedstawiła to co 

zostało zrobione na terenie gminy w poprzednim roku. A gdyby zestawić listę życzeń to na 

pewno byłaby większa, więcej byłoby tego co by się chciało, żeby było zrobione, a nie jest. 

Uznał, że wiadomym jest, że łatwo jest coś powiedzieć, a trudniej zrobić, zwłaszcza gdy budżet 

gminy jest taki jaki jest. Poinformował, że cieszy go, że spada zadłużenie gminy, co jest 

prognozą na przyszłość, że może w następnym roku, czy dopiero przyszła Rada będzie miała 

rozwiązane ręce i możliwości inwestycji, które bez wsparcia kredytem są niemożliwe. 

Przypomniał, że Pani Wójt wymieniała rzeczy, które zostały zrobione. Widocznym obrazem 

jest powstały budynek gospodarczy przy budynku urzędu gminy, na czym zyskał na wartości 

wizerunek wsi Gzy. Zaznaczył, że Pani Wójt poczyniła również starania nie tylko dotyczące 

budżetu, ale przyczyniła się do realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 618 Wyszków

Gołymin, która przebiega przez teren gminy Gzy. Jest to plus dla Pani Wójt, że współpracuje 

z Urzędem Marszałkowskim, czy ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku, ponieważ została 

trochę poprawiona droga powiatowa Kozłówka - Krzemień przez Grochy-Imbrzyki i są to też 

jakieś zasługi Pani Wójt. Stwierdził, że w związku z tym, że jako członek Komisji Rewizyjnej 

brał udział w pracach Komisji badając wykonanie budżetu za 2015 rok i głosował za 

pozytywną opinią o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za 2015 r. i udzieleniem Wójtowi Gminy 

absolutorium, tak też będzie głosował teraz. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj powiedział, że dzisiejsza sesja -

w dużej mierze pośrednio pewnie w pewnym zakresie ma nam wszystkim ułatwić odpowiedź 

na pytanie, w jakim stopniu działania władz samorządowych - radnych i władzy wykonawczej 

- Pani Wójt prowadzą do realizacji i czy wszystkie kroki podejmowane przez Panią Wójt po 

konsultacjach z Radą mają się ku temu, żeby dobrobyt i zadowolenie mieszkańców ciągle 

wzrastały. Myśli, że pod względem formalnym i prawnym opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej mówią same za siebie. 
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Natomiast ogólnie należałoby stwierdzić, że wykonanie budżetu rysuje się umiarkowanie 

dobrze. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w stopniu dosyć zadawalającym. Można 

stwierdzić, że dochody planowane na około 11.400.000 zł zrealizowane w 98% mówią same 

za siebie, że plan Rady i działanie Pani Wójt przyczyniły się do tego, że w dosyć wysokim 

stopniu zostały zrealizowane. Jeśli chodzi o wydatki to na plan 11.347.000 zł również w dość 

wysokim stopniu zostały zrealizowane 97%.-

W dochodach w poszczególnych działach należy stwierdzić, że w przeważającej większości 

zrealizowanie po stronie dochodowej występuje w granicach 98% do 100%. Uznał, że 

dochody w pewnych działach typu Administracj a publiczna, w działach gdzie opierane są na 

dotacjach i subwencjach praktycznie w 100% są łatwe do przewidzenia. Wykonanie dochodów 

w tych działach w sprawozdaniu występuje prawie w 100%, a nawet w 100% 

tj. Administracja publiczna, Obrona narodowa. Ale należałoby się pochylić nad działami 

Gospodarka komunalna i działem związanym z dochodami podatkowymi i opłatami. Jego 

zdaniem, windykacja i ściągalność podatków to trudna i bardzo delikatna sprawa. Natomiast 

są to rzeczy, które są podstawą gminy i ściąganie zaległości szczególnie wymagalnych jest 

jakby na pierwszym miejscu. Ze sprawozdania finansowego wynika, że zaległości wymagalne 

podatku rolnego i podatku od osób fizycznych wynoszą prawie 70.000 zł, a w dziale 

Gospodarka komunalna w granicach 50.000 zł. Wie, że Pani Wójt podejmuje wszelkie 

działania, żeby egzekwować zaległości. Natomiast nie mogą myśleć jako Rada i Pani Wójt , 

żeby w egzekwowaniu konsekwencji ustawać bo są to własne dochody gminy, które stanowią 

około 30% udziału w budżecie. 

Jeśli chodzi o wydatki, wykonanie wydatków zostało zrealizowane w przedziale 85% do 

100%. Duża część wydatków inwestycyjnych zrealizowana została w ramach funduszu 

sołeckiego. Jest to ponad 180.000 zł zrealizowanych wydatków majątkowych 

w poszczególnych miejscowościach w tym ok. 48 zadań z funduszu sołeckiego. Było to 

żwirowanie dróg, przepusty, wiaty przystankowe i wiele innych, aby miejscowości w gminie 

stawały się co roku efektywniejsze w wyglądzie i funkcjonowaniu. 

Następnie zwrócił uwagę na dział Obsługa długu publicznego. Nadmienił, że w budżecie 

gminy planowane wydatki na ten cel były niższe o około 16.000 zł. Podkreślił, że jest to duży 

plus dla gminy, żeby ewentualnie myśleć o inwestycjach większych w latach 2017- 2020. 
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Jeśli chodzi o namacalne inwestycje to tak jak wspomniał radny Pan J. Grochowski jest to 

wykonanie budynku gospodarczego urzędu gminy, dofinansowanie realizacji drogi powiatowej 

przez wieś Zalesie, przebudowa drogi gminnej Żebry -Wiatraki. 

Podkreślił, że wydatki realizowane są głównie z uzyskanych podatków. Odpowiednią decyzją 

Rady, a wykonaniem Pani Wójt było to, że górne stawki podatków są odległe od ustalonych 

przez Radę Gminy i za rok 2015 wynoszą prawie 600.000 zł, ale nikt nam tego nie da. 

Reasumując stwierdził, że wykonanie budżetu za rok 2015 przedstawiło się umiarkowanie 

dobrze, chociaż niektóre wydatki z funduszu sołeckiego nie zostały zrealizowane, ponieważ 

wieś zadecydowała inaczej. Wskaźnik zadłużenia gminy oscyluje w 26% i jest to sytuacja 

korzystna. Kredyt w wysokości 355.000 zł trzeba również traktować jako wydatek 

inwestycyjny. Jednocześnie zwrócił uwagę, że rok 2017 może być dosyć ciężki z uwagi na to, 

że do spłaty jest około 400.000 zł. 

Przewodniczący L. Pytel- dopowiedział, że chciałoby się zrobić dużo więcej, ale gmina jest 

typowo rolnicza. Rada nie podnosi maksymalnie podatku rolnego, zwalnia mieszkańców gminy 

z podatku od mieszkań. Natomiast każdy chciałby coraz więcej wykonać w swojej 

miejscowości. W związku z tym jest trudno pogodzić to czego nie ma w budżecie, a nie ma 

pieniędzy. Dlatego dobra współpraca Rady i Pani Wójt to wynik wykonania zadań 

budżetowych za 2015 rok. 

Radny Jacek Barkala - powiedział, żeby do końca nie wpadać w optymizm. Jego zdaniem 

nie jest źle, iż wskaźnik zadłużenia gminy spadł mocno i można uznać jako jedno z najniższych 

w powiecie pułtuskim. Ale są rzeczy i niepokojące. Jego zdaniem, należy obniżać wskaźnik 

wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Oznacza to, że w dziale Oświata 

i wychowanie muszą zostać wprowadzone oszczędności. Stwierdził, że co z tego, że gmina ma 

najniższy współczynnik zadłużenia w powiecie jeśli są za duże wydatki bieżące. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - poparł wypowiedź swojego przedmówcy. 

Poinformował, że powstał jeszcze jeden dokument - Strategia Rozwoju Gminy Gzy, do 

którego zapoznania zachęca . Przyznał, że rzeczywiście za mały procent środków finansowych 

przeznacza się na inwestycje, a dużo za dużo na wydatki w dziale 8010świata 

i wychowanie. Według niego w tej chwili jest już za późno rozmawiać o oświacie, ale będzie 

można rozmawiać przy budżecie gminy na 2017 rok. Uznał, że jest to bolączka Rady, Pani 

Wójt i całego społeczeństwa. 
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Zapewnił, że na pewno radnych pytają mieszkańcy gminy, co z realizacją dróg, przydomowych 

oczyszczalni ścieków, co ze zbiornikami wyrównawczymi dla miejscowości najbardziej 

oddalonych od hydroforni w Gzach. Nadmienił, że inne gminy przeznaczają na inwestycje 

15% budżetu, u nas jest to 8%. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej J. Koc -przypomniała, że temat oświaty dyskutowany 

jest na każdej komisji, w których uczestniczą także Panie dyrektorki. Wszyscy szukają 

jakichkolwiek oszczędności gdziekolwiek można. 

Wychodzi więc na to, że trzeba znowu zamknąć jedną szkołę. Połączenie klas jest nie możliwe 

klas ze względu na małe ich powierzchnie. Według niej nie można zamknąć szkoły, iż 

wszyscy zdają sobie sprawę jaki był problem z zamknięciem Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Gzach. W związku z tym dyskusja trwa w nieskończoność, a rozwiązania nie ma. 

Przewodniczący L. Pytel -uznał, że w sprawie budżetu na przyszły rok radni, Pani Wójt, 

Panie dyrektorki będą spotykać się częściej. Będą rozmawiać, dyskutować, analizować i być 

może znajdą jakiś środek do zmniejszenia wydatków na oświatę. 

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2015 rok i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVI/73/2016 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok-która stanowi załącznik 

nr 9 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Przewodniczący L. Pytel- poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

proj ektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - również przedstawił pozytywną 

opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w spraWIe udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 
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Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" 

i głosów "wstrzymujących" nie było. 

Uchwała Nr XVI/74/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 2015 rok została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu Rady i stanowi załącznik nr 10 do niniej szego protokołu. 

Wójt B. Polańska podziękowała radnym udzielenie absolutorium. Stwierdziła, że każdy rok -

jest coraz trudniejszy, a 2015 nie należał do łatwych. Widzi jeszcze dużo potrzeb do zrobienia. 

Ogranicznikiem realizacji różnych zadań jest budżet. Gmina przez okres 5 lat praktycznie nie 

zaciągała kredytów. Wszyscy dbamy o dochody i wydatki. W budżetach szkół wszystko zostało 

okrojone. Co będzie się działo w oświacie w dniu 27.06.2016 r. ogłosi Minister Edukacji. 

Uznała, że budżet gminy jest napięty, ale czekamy na ogłaszanie naborów wniosków 

o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Chcemy zrobić jak najwięcej, a wydać jak najmniej. 

Powiedziała, że chociaż Rada i ona mają w pewnych sprawach różne zdania to dochodzą do 

konsensu i wspólnie udaj e się wiele rzeczy wypracować. Za pomoc w wykonaniu budżetu 

podziękowała również sohysom i pracownikom urzędu. 

Przewodniczący L. Pytel - z tytułu udzielenia absolutorium Pani Wójt życzył dużo zdrowia 

i więcej energii do podejmowania dobrych decyzji, które będą akceptowane przez Radę. 

O godz. 15.05 sesję opuściła radna Joanna Świderska i radny Artur Baleński pomniejszając 


ilość członków Rady biorqcych udział w posiedzeniu do 13 osób. 


Ad. pkt 8. 


Inspektor ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika Ewelina Stawińska 
 -

poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

zostatał doprowadzony do zgodności z projektem uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

Dochody wynoszą 13.077.041,47 zł-

Wydatki - 12.882.652,63 zł 

Nadwyżka budżetowa 194.388,84 zł przy kwocie budżetowej jako wolne środki 101.661,16 zł. 


Rozchody budżetu - 296.050 zł na spłatę kredytu. 


Do WPF wprowadzono przedsięwzięcia: 


- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych 


położonych na terenie gminy Gzy - 84.000 zł. 
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- Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 

położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 - 44.000 zł. 

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 

terenie gminy Gzy - 159.744 zł. 

Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2016 wynoszą 287.744 zł. 


Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 


proj ektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 


do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy -

Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami "za", przy -

O głosów "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVI/75/2016 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 10 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 9. 


Inspektor ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska wyjaśniła, że 
-

w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy zmiany dotyczą 

zwiększenia dochodów 12.506 zł w tym -

- w dziale 852 zwiększenie 100 zł, dotacja Wojewody Mazowieckiego. 


- w dziale 900 zwiększenie 12.406 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
-

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 13.077.041,47 zł w tym 

- dochody bieżące 12.987.041,47 zł -

- dochody majątkowe 90.000 zł. -

W wydatkach zmniejszenie - 20.018 zł i zwiększenie 42.524 zł. 

- w dziale 010 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł. 

Kwotę 10.000 zł (wolne środki) przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie" 

dokumentacji projektowej na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gzach ". 
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- w dziale 600 zmniejszenie 13.500 zł dotyczy: -

- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. 
" 

"Opracowanie dokumentacji projektowej rogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo . 

Po wykonaniu inwestycji okazało się, że jej koszt był niższy niż zakładano. 

- zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 2.500 zł wynikają z zabezpieczenia 

środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki urzędu gminy w roku budżetowym, 

- w dziale 710 zwiększenie 2.500 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji -

o warunkach zabudowy, 

- w dziale 801 zwiększenie 11.000 zł dotyczy: 

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Utwardzenie 
" 

placu kostką przy PSP Przewodowo ; 

Kwotę 4.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż bramy 

"
3

wjazdowej przy PSP Przewodowo . 

- w dziale 852 zmniejszenie 3.518 zł i zwiększenie 3.618 zł 

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł przeznacza się na wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną, 

- zmiany planu wydatków w kwocie 3.518 zł wynikają z zabezpieczenia środków na 

wynagrodzenie i pochodne koordynatora rodziny ze względu na to, że gmina nie otrzymała 

jeszcze dotacji. 

- w dziale 900 zmniejszenie 3.000 zł, zwiększenie 15.406 zł dotyczą: 

- zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł wynika z zabezpieczeniem 

środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki urzędu gminy ( gospodarka 

komunalna), 

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.406 zł na zadanie "Usuwanie i unieszkodliwianie 

azbestu na terenie gminy Gzy w roku 2016". 

Plan wydatków po zmianach budżetu Gminy wynosi 12.882.652,63 zł-

w tym : 

wydatki bieżące w kwocie 12.882.652,63 zł,-

wydatki majątkowe 646.523 zł.-

Nadwyżkę budżetu w kwocie 194.388,84 zł przeznacza się na rozchody w kwocie 194.388,84 

zł. 
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Przychody budżetu w wysokości 101.661,16 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody 


w wysokości 10 1.661,16 zł. 


Rozchody w kwocie 296.050 zł przeznacza się na spłatę kredytu. 


Pytań nie było. 


Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do -

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Gminy Gzy na rok 2016 i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVI/76/2016 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 - która stanowi załącznik nr 11 

do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Inspektor ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska - powiedziała, że 

projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy w stosunku do poprzedniego 

Regulaminu różni się tym, że zostały uściślone ramy ustalania wysokości stypendium. Wzór 

wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określi Pani Wójt w drodze Zarządzenia. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

-Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy 

i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVI/77/2016 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 12 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016-2019 to aktualizacja Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2012-2015. Program znaj duj e się na stronach internetowych 

gminy i jest to zbiór różnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Program Ochrony 

Środowiska był konsultowany z mieszkańcami gminy po czym został pozytywnie 

zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie oraz Sanepid i uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Pułtuskiego. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na 

lata 2016-2019. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał proj ekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu -

Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016-2019 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz o głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XVI/78/2016 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016-2019 - która 

stanowi załącznik nr 13 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości dotyczy 

działki o pow. 0,50 ha położonej we wsi Kozłowo przy studni głębinowej. Działką jest 

zainteresowany jeden z rolników , który w pobliżu tej działki posiada swoje grunty. 

Jednocześnie nadmieniła, że do sprzedaży są jeszcze 2 działki budowlane we wsi Pękowo. 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

proj ektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię -

do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości -

i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 12 głosami "za , przy -

O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" podjęła Uchwałę Nr XVI/79/2016 

w sprawie sprzedaży nieruchomości - która stanowi załącznik nr 15 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 13. 

W związku z tym, ze radni nie zgłosili żadnych interpelacji nie było i odpowiedzi. 

Ad. pkt 14. 

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących gminy powiedziała, że ustawa o utrzymaniu-

czystości i porządku w gminach nakłada na Wójta Gminy obowiązek prowadzenia ewidencji 

zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku 

z tym poprosiła Państwa sołtysów, żeby zapoznali mieszkańców gminy z przygotowanym 

pismem, do którego można dołączyć druk oświadczenia dotyczący zbiorników 

bezodpływowych. W przypadku nie złożenia oświadczenia, do właścicieli nieruchomości, 

udadzą się pracownicy urzędu. Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym 

(szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków można złożyć osobiście w urzędzie gminy 

lub za pośrednictwem sołtysa wsi. Druk oświadczenia jest do pobrania na stronie internetowej 

Gminy Gzy. 

Gmina jest po przetargu na wywóz nieczystości. Cena pozostała bez zmian z tym, że będziemy 

płacić 500 zł miesięcznie więcej ze względu na zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

Następnie powiedziała, że Lokalna Grupa Działania "Przyjazne Mazowsze " przysłała pismo 

dotyczące nowej odmiany drzewa - Oxytree. Szkolenie na temat uprawy drzewa odbędzie się 

w dniu 22.06.2016 r. w Poświętnem (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego). Zapisy do 

20.06.2016 r. 
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Drzewo znacząco wpływa na ochronę środowiska, szybko rośnie, sprawdza się jako roślina 

energetyczna do produkcji biomasy jak nasze wierzby, pochłania 10 razy więcej dwutlenku 

węgla od innych drzew i po 6 latach nadaje się do ścięcia przy średnicy pnia 35 cm i wysokości 

ok. 16 m bez zezwolenia na usunięcie, a na pniu w 4 lata rośnie nowe drzewo. 

Na terenie gminy trwa wycinanie poboczy na drogach gminnych i powiatowych. 

W najbliższych dniach będzie ogłaszany przetarg na żwirowanie dróg i powierzchniowe 

utwardzanie dróg. 

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotę 50.000 zł na realizacje zadania pn. " Przebudowa 

drogi gminnej Nowe Przewodowo 500 mb". 

Ad. pkt 15. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak odnośnie drzewa Oxytree zapytał, czy w piśmie nie pisze -

jak szybko wkuwa się w drenację? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że na ten temat nie pisze nic. -

Sołtys wsi Sisice Janusz Bilik dodał, że kupując drzewo przez Internet 1 szt. kosztuje 48-

zł. Jest podobno bardzo miododajne. 


Przedstawiciel Izby Rolniczej Cezary Wojciechowski - wznowił pytanie z poprzedniej Sesji, 


iż uznał, nie otrzymał odpowiedzi odnośnie zatkania spływu wody rowem w miej scowości 


Ołdaki. Powiedział, że praktycznie cały czas stoi tam woda bez względu na to, czy są opady, 


czy nie ma. Uważał, że teren pod nowo wybudowaną drogą jest podtopiony i nie wiadomo jak 


długo to droga wytrzyma. 


Wójt B. Polańska powiedziała, że na złożone pismo w tej sprawie Pan C. Wojciechowski
-

na pewno odpowiedź otrzymał. Temat ten był poruszany na poprzedniej sesji i zaszło 

nieporozumienie. Podanie w tej sprawie było złożone przez Pana Magierowskiego. A z uwagi 

na to, że jest to droga powiatowa sprawa została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych 

w Puhusku, ponieważ przepust należy do zarządcy drogi. 

Przedstawiciel Izby Rolniczej C. Wojciechowski wyjaśnił, że znajdujący się pod drogą -

przepust jest drożny tylko za drogą powiatową jest zatkany rów odpływowy od przepustu. 

Odpowiedź jaką otrzymał z urzędu gminy na jego pismo jest mało zrozumiała. Dodał, że 

ustawa -Prawo wodne mówi, że jeżeli dana osoba zatyka, zamyka naturalny odpływ wody, to 

Wójt w drodze decyzji administracyjnej nawołuje tą osobę do przywrócenia stanu 

poprzedniego. Według niego ZDP nie zrobił nic złego. Przepust jest, tylko od przepustu nie 

ma odpływu wody. 
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Przedstawiciel Izby Rolniczej C. Wojciechowski poinformował, że przepust nie jest -

zatkany, tylko poza przepustem jest zatkany spływ wody- nie ma odpływu wody od przepustu. 

Dodał, że jeżeli właściciel działki wyraziłby chęć to taniej kosztowało by go poprowadzenie 

przez swoją działkę rowu krytego, odprowadzenie wody od drogi i bezpośrednie osuszenie 

terenu. Myśli, że jest to też niezrozumienie. Sądził, że przez dwa miesiące Gmina nie wykonała 

tego, co mówi ustawa - Prawo wodne. 

Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie Robert Strefner przypomniał, że zgłaszał postawienie -

znaku drogowego na drodze powiatowej przy Publicznej Szkole Podstawowej - teren 

zabudowany, a do tej pory go nie ma. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 16.05 

zamknął XVI Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 

PRZEWODNICZĄCY 

J;
Leon Pytel 




