
RADA GMINY GZY 


Protokół Nr XXIX/2017 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 05 października 2017 r. 


Gzy październik 2017 rok 




P ROTO K ÓŁ NrXXIX/20l7 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 5 października 2017 r. 


w Świetlicy Wiej skiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytela - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

-Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 12.45 otworzył XXIX Sesję Rady 

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą 

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Baleński Artur 

2. Mordwiński Mariusz 


Ad. pkt 2. 


Przewodniczący L. Pytel- przedstawił proponowany porządek obrad: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze 


półrocze 2017 roku. 


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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Sprawy bieżące gminy. 

10. Wolne wnioski i pytania. 


11. Zamknięcie Sesji. 


Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Państwa 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. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu -13 głosami "za" ,przy 


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


obrad w brzmieniu jak wyżej. 


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 XXVIII/2017 odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 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. 


Przewodniczący L. Pytel w punkcie tym udzieli głosu zaproszonemu gościowi
-

podkomisarzowi Krzysztofowi Goździewskiemu Kierownikowi Posterunku Policji 

w Świerczach. 

Podkom. Krzysztof Goździewski Kierownik Posterunku Policji w Świerczach zaprosił 

wszystkich do udziału w debacie społecznej, która będzie dotyczyła bezpieczeństwa na 

obszarze gminy Gzy, a odbędzie się po Sesji. 

Przewodniczący L. Pytel- dalej udzielił głosu Pani Wójt Gminy Barbarze Polańskiej. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających 

sołtysa w Sołectwie Sulnikowo Panu Andrzejowi Świderskiemu wręczyła zaświadczenie 

o wyborze oraz pogratulowała wyboru. 

Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska powiedziała, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy 

za pierwsze półrocze przedstawiana jest co roku. Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy 

Gzy z dnia 29.08.2017 r. została przedstawiona Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie. Ustosunkowując się do w/w zarządzenia RIO podjęła uchwałę 

wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze 2017 r. Opinia ta jest pozytywna. W dniu 27.09.2017 r. odbyło się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy, a w dniu 28.09.2017 r. wspólne posiedzenie 

Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa i Budżetu. 

Komisje nie wniosły żadnych uwag. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2017 r. - stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Wójt B. Polańska poinfonnowała, że pierwsze półrocze budżetu Gminy to realizacja zadań 

bieżących przygotowywanie dokumentów do wykonania zadań inwestycyjnych 

w II półroczu. Dlatego w niektórych działach zadania inwestycyjne zostały wykonane tylko 

w niewielkim procencie. Natomiast w innych działach jak np. w oświacie wykonanie budżetu 

za pierwsze półrocze wynosi ok. 49%. O odczytanie uchwały RIO poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Rady Stefana Franczaka. 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Stanisław Franczak - odczytał treść Uchwały 

Nr Ci.278.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

5 września 2017 r. wyrażającej opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy infonnacji 

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. 


Uchwała -stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 


Infonnację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2017 roku Rada 


Gminy przyjęła przez aklamację. 


Ad. pkt 6. 

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska przypomniała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Gminy Gzy jest dokumentem planistycznym obok uchwały budżetowej Gminy. 

Budżet Gminy po zmianach po stronie dochodów wynosi - 15.086.738,92 zł 

w tym: dochody bieżące - 14.828.423,09 zł 

dochody majątkowe -258.315,83 zł 

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi -15.264.775,92 zł 

w tym: wydatki bieżące -14.381.203,45 zł 

wydatki majątkowe 883.572,47 zł 

Po ostatniej uchwale wynik budżetu -deficyt zwiększył się o kwotę 34.229 zł obecnie wynosi 

178.037 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 178.037 zł. 


Rozchody w kwocie 400.000 zł zostaną pokryte przychodami z wolnych środków w kwocie 


4.000.000 zł. 


Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wynosi 2.250.000 zł. 


Wskaźniki spłat zobowiązań zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w okresie 


spłaty długu tj. 2017-2026 zostały zachowane. 


Przewodniczący L. Pytel poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 


projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 28.09.2017 r. - stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

Kwiatkowska również poinformowała o pozytywnej opinii Komisji do w/w projektu -

uchwały. 


Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 28.09.2017 r. 


stanowi załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 


Pytań nie było. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 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 XXIX/139/20 17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która 


stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 7. 


Skarbnik E. Stawińska - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 


powiedziała, że po zmianach następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 118.106,63 zł 


i zwiększenie o kwotę 152.335,63 zł. 


W związku z tym: 


- w dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł na przeprowadzenie 


rozgraniczenia działek we wsi Grochy Serwatki i we wsi Porzowo; 

- w dziale 710- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie 

projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego; 

- w dziale 757 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł, w wyniku przeprowadzonej 

analizy potrzebne środki są zabezpieczone do końca roku budżetowego; 
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- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.017,63 zł oraz zmniejsza o kwotę 

95.656,27 zł. w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

w Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach. Zmiana wiąże się dodatkowo z tym, że jedno 

dziecko nie zostało przeliczone przez wskaźnik SA. W związku z tym następuje zwiększenie 

o kwotę 2.082,36 zł. Razem dotacja została zwiększona o kwotę 30.210,73 zł. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 

zł na zakup materiałów do wykonania bramy garażowej do budynku przy szkole oraz remont 

parkingu poprzez nawiezienie pospółki drogowej w kwocie 3.000 zł. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie zwiększony również został plan wydatków 

w kwocie 6.00,63 zł na zakup materiałów do wykonania elewacji na budynku należącym do 

szkoły. 

W szkołach podstawowych i Publicznym Gimnazjum zwiększono wydatki o kwotę 28.950 zł 

a zmniejszono o kwotę 46.800 zł. Zmiany te wynikają z przeprowadzonej analizy finansowej 

i zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli; 

- w dziale 852 plan wydatków zwiększono o kwotę 3.000 zł w związku z projektem pn. 

,,Aktywizacja i integracja osób bezrobotnych" współrealizowanych z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Pułtusku; 

- w dziale 855 - zwiększono plan wydatków o kwotę 14.318 zł , a zmniejszono o kwotę 4.368 

zł; 

w rozdziale 85501 dokonano przesunięć miedzy paragrafami w celu zapewnienia środków 

do prawidłowego funkcjonowania programu ,,500+"; 

w rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.450 zł z przeznaczeniem na 

realizację programu" Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej". Gmina na ten cel ma 

otrzymać środki w kwocie 10.800 zł; 

w rozdziale 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł w związku ze wzrostem 

kosztów utrzymania rodzin zastępczych dla dzieci z terenu naszej gminy; 

- w dziale 900 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł a zmniejsza o kwotę 3.082,36 

zł. Kwotę 2.000 zł przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego, ponieważ 

w porozumieniach zawarto wyższe stawki. 



I 
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Kwotę 1.000 zł przeznacza się na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy w związku 


z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem zgłoszonym przez Panią Wójt na wspólnym 


posiedzeniu Komisji; 


- w dziale 921 kwotę 2.000 zł przeznacza się na zakup usług związanych z wymianą podłogi 

w remizie OSP Gzy w związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach, który 

również pozytywnie został rozpatrzony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 

Po zmianach dochody budżetu wynoszą - 15.086.738,92 zł, wydatki budżetu wynoszą 


15.264.775,92 zł. 


Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 178.037 zł, który zostanie pokryty z wolnych 


środków pieniężnych. 


Pytań nie było. 


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


projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię 


do w/w projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanych dodatkowych zmian. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska także przedstawiła pozytywną oplmę do w/w projektu uchwały 


z uwzględnieniem przegłosowanych dodatkowych zmian. 


Przewodniczący L. Pytel- przedstawił autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian 


uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 i poddał pod głosowanie: 


1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80150 paragraf2540 o kwotę 

2.082,36 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

z uprawnieniami szkoły publicznej z oddziałem zerowym w Gzach. 

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

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

w/w autopoprawkę. 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90004 paragraf 4 210 w kwocie 

1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i utrzymanie zieleni na terenie Gminy Gzy. 

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

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

w/w autopoprawkę. 
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3. Zmniej sza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 paragraf 42100 kwotę 

3.082,36 zł w celu sfinansowania w/w zadań. 


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

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

przyjęła w/w autopoprawkę. 

4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 4210 o kwotę 2.000,00 

zł. 

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

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

w/w autopoprawkę. 

5. Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 4300 o kwotę 2.000,00 

zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wymianą podłogi w remizie OSP Gzy. 

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

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

pfZY.ięła w/w autopoprawkę· 

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 

2017 - stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

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

Gminy Gzy na rok 2017 z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek 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 XXIX/14012017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 która 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Wtym momencie salę obrad opuściła radna Marianna Filipowicz, radna Bożena Kwiatkowska, 

radna Emilia Oleksa pomniejszajqc ilość członków Rady biorqcych udział w posiedzeniu 

do 10 osób. 

Ad. pkt 8. 


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




--
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Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska w sprawach bieżących gminy poinformowała, że: 


- Gmina do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie będzie składała 


wniosek o refundację wydatków w związku z wykonaniem zadania pn. "Przebudowa drogi 

gminnej we wsi Nowe Przewodowo". Kwota wyniesie 150.000 zł; 
" 

- realizowane zostało także zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty-Trojany ; 


- obecnie trwa końcówka realizacji funduszu sołeckiego; 


- trwa budowa ogrodzenia przy Urzędzie Gminy i zagospodarowanie terenu, żeby było najtaniej 


zagospodarowanie terenu wykonywane jest we własnym zakresie; 

- modernizacja łazienek w Urzędzie Gminy będzie wykonywana w miesiącu grudniu; 

- w sołectwach odbyły się zebrania wiejskie odnośnie realizacji przedsięwzięć z funduszu 

sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie Gminy na rok 2018. Główne zadania to polepszenie 

stanu dróg. 

Z racji realizacji funduszu sołeckiego Pani Wójt podziękowała Państwu Sołtysom za 

współpracę. Podkreśliła, że współpraca ta układa się dobrze. 

Ad. pkt 10. 

Sołtys wsi Przewodowo Poduchowne Jan Mosakowski - przypomniał, że w 2015 r. 

uchwalając przedsięwzięcia do realizacji na rok 2016 mieszkańcy jego sołectwa uchwalili 

założenie przyczółków do przepustu, których do tej pory nie ma, a przyznane środki na ten cel 

przepadły. 

Wójt B. Polańska przyznała, że faktycznie fundusz sołecki wsi Przewodowo Poduchowne 

na w/w zadaniu został niewykorzystany w danym roku, ale przeszedł w nadwyżkę roku 

następnego. Podkreśliła, że zawsze mówi, że fundusz sołecki należy przeznaczać na takie 

zadania, które można zrealizować. Jej zdaniem, przyczółki powinno się robić razem 

z przepustami , ponieważ późnej do samych przyczółków trudno jest znaleźć wykonawcę. 

Poinformowała, że wykonawca był szukany wielokrotnie, ale żaden nie chciał się podjąć 

zadania ze względu na duże podejście, a małą kwotę. Jednocześnie przypomniała, że zgodnie 

z zapisami ustawy o funduszu sołeckim, do 31 października zebranie wiejskie może dokonać 

zmiany przedsięwzięcia przeznaczając środki na inne zadanie. Dodała, że jeżeli w 2018 r. 

będzie wykonywany jakiś przepust to może wróci do przyczółek. 
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Nadmieniła, że obecnie jest podobnie z niewykorzystaniem funduszu sołeckiego w sołectwach 

gdzie na zebraniach wiejskich uchwalono potrójne utwardzenie drogi emulsją asfaltową. 

WY.iaśniła, że wykonawcy mają tyle prac, że do niewielkie go odcinka drogi nie warto im 

przyjeżdżać. Zadanie takie w 2016 r. udało się zrealizować, w tym roku niestety nie. 

Uznała, że jest też problem z przeciekającym dachem Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Przewodowie , ponieważ nie można znaleźć wykonawcy do naprawy dachu. W jej ocenie 

wykonawcy mają wiele zadań, a zadanie takie jak nasze uważają za błahostkę, która im się 

nie opłaca. Podkreśliła , że była osoba, która telefonicznie umawiała się kilkakrotnie na różne 

terminy, ale nie przyjechała. Wynika z tego że nie jest tym zainteresowana. 

Ad. pkt 11. 

Wobec wyczerpana się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.00 zamknął 

XXIX Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: 
tt -' 

Zofia 


