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PRO T O KÓ Ł NrXXVI/20l7 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 26 maja 2017 rok 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytel a - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt 1. 


Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel- o godz. 13.40 otworzył XXVI 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 

12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Baleński Artur 

2. Kaczorowski Zdzisław 

3. Świderska Joanna 
• 

Ad. pkt 2.  

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

radni, a przedstawia się on następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2016: 

a) wystąpienie Wójta; 

b) zapoznanie z Uchwałą Nr Ci.154.20 17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójt Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 

rok.; 

c) zapoznanie z Uchwałą Nr 3/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 05 maja 

2017 r. o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2016 rok i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Gzy; 

d) zapoznanie z Uchwałą Nr CLI 88.20 17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

f 


http:Ci.154.20
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Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gzy; 

e) opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu w sprawie wykonania budżetu Gminy Gzy za 2016 

rok; 

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

budżetu Gminy Gzy za 2016 rok; 

g) dyskusja. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

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

budżetu na 2016 rok. 

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/ l 15/20 17 Rady Gminy Gzy z dnia 

30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/I 16120 17 Rady Gminy Gzy z dnia 

30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów 

do potwierdzenia tych kryteriów. 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 


13. Sprawy bieżące gminy. 


14. Wolne wnioski i pytania. 


15. 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. 

" 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu -12 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. 




- 3 -

Ad. pkt 3. 


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


Nr XXV12017 odbytej w dniu 27 kwietnia 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 udzielił głosu zaproszonemu gościowi 

p.o. Kierownika Posterunku Policji w Świerczach podkomisarzowi Krzysztofowi 

GoŹdziewskiemu. 

Pełniący Obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Świerczach podkomisarz 

Krzysztof Goździewski podziękował za zaproszenie i przedstawił nowego dzielnicowego --

sierżanta sztabowego Łukasza Grudzińskiego, który zastąpił dzielnicowego Grzegorza 

Witkowskiego. Powiedział, że w związku z tym, że jest to nowa osoba, będą nowe działania 

i nowe postępowania do zmiany na lepsze. Zapewnił, że w najbliższym czasie sier. sztab. 

odwiedzi wszystkich sołtysów w celu zapoznania się na wypadek podejmowania ewentualnych 

działań. Następnie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie przejeżdżających cyganów, którzy znowu 

kradną w godzinach porannych. 

Sołtys wsi Szyszki Waldemar Pawlak zapytał, czy są to ci sami cyganie? 

P.o. Kierownika Posterunku Policji w Świerczach podk. K. Goździewski odpowiedział, 


że nie wie. 


Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak zapytał, czy świadkowie nie widzieli? 
-

Dzielnicowy sier. sztab. Posterunku Policji w Świerczach Łukasz Grudziński wyjaśnił, 

że podawanych pojazdów jest kilka. Tylko osoby, które zapamiętują, mówią to po kilku 

dniach, kiedy ze srebrnego samochodu robi się niebieski, a z tablic rejestracyjnych WPU robi 

się kosmos. Świadkowie nie zgłaszają się tego samego dnia i są w stanie powiedzieć, że na 

pewno widzieli tego dnia. Mówią ogólnie, że przy posesjach kręcił się pojazd np. ostatnio 

z rejestracją WC!. Uznał, że żeby skontrolować cyganów akcja i reakcja musi być 

natychmiastowa. 

Sołtys wsi Szyszki W. Pawlak - był zdania, że taki samochód może stać też pod sklepem. 

Dzielnicowy sier. sztab. Posterunku Policji w Świerczach Ł. Grudziński przyznał, że tak.-



- 4-

w związku z tym gdy tylko podjeżdża trzeba natychmiast dzwonić, policja przyjedzie 


i wylegitymuje. Dodał, że cyganie wybierają posesje opuszczone lub gdzie widać, że mieszka 


starsza osoba. 


Radny Mariusz Mordwiński - zapytał, na jaki numer dzwonić? 


P.o. Kierownika Posterunku Policji w Świerczach podk. K. Goździewski odpowiedział,-

że dzwonić należy na numer 9971ub 112. 


Radny Tomasz Sobieraj - zapytał, ile przypadków kradzieży odnotowano na terenie gminy? 


P.o. Kierownika Posterunku Policji w Świerczach podk. K. Goździewski odpowiedział, 


że 3, a na terenie gminy Świercze jest więcej. Następnie podziękował za zaproszenie 


i wysłuchanie gdyż muszą jechać na interwencję. 


Przewodniczący L. Pytel - podziękował podk. K. Goździewskiemu za przybycie 


i zaprosił wlw po czynnościach interwencyjnych na dalsze obrady Sesji. 


Ad. pkt 5. 


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


al 

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

za rok 2016. 

Wystąpienie Wójta Gminy - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

bl 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Stanisław Franczak zapoznał obecnych z Uchwałą -

Nr Ci. 154.20 17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Uchwała - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

ci 

Przewodniczący K omisji Rewizyjnej Jadwiga Koc zapoznała obecnych z Uchwałą-

Nr 3/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 05 maja 2017 r. o opinii wykonania 

budżetu Gminy Gzy za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gzy. 

Uchwała - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Wiceprzewodniczący S. Franczak - zapoznał obecnych z Uchwałą Nr Ci. l88 .20 17 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy. 

Uchwała - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

el 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - poinfonnował, że 

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2016. 


Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 19.05.2017 r. - stanowi załącznik nr 7 do 


niniejszego protokołu. 


fI 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 


Kwiatkowska - również poinfonnowała, że Komisja pozytywnie oceniła wykonanie 


budżetu Gminy Gzy za rok 2016. 


Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 19.05.2017 r. - stanowi 


załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 


gI 

Przewodniczący L. Pytel powiedział, że ze sprawozdań finansowych , które zostały-

przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej i na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

wynika, że zadania i budżet zostały wykonane i nawet została nadwyżka budżetowa. Pomimo 

małych środków jakimi dysponuje Gmina zmniejsza się minimalnie zadłużenie gminy, zeszło 

z 39%. do 26,7% Podkreślił, że przy małych, skromnych środkach postęp prac inwestycyjnych 

nie jest prowadzony na dużą skalę, ale jest. Zawsze co roku powstaje jakaś nieduża inwestycja. 

Radnym i Pani Wójt marzyłoby się, żeby w ciągu jednej, czy dwóch kadencji wykonać 

położenie dywaników asfaltowych na wszystkich drogach, ale nie jest to realne. Przy braku 

dofinansowania środkami o dużej wartości (50%) żadna gmina nie zrealizuje tego, a nawet 

gminy, które mają większe budżety od budżetu Gminy Gzy. Nadmienił, że gmina Gzy jest 

gminą typowo rolniczą. Natomiast gminy sąsiednie także są rolnicze, ale mają większe 

podatki z uwagi na większą ilość nieruchomości. W związku z tym podatek ten w niektórych 

gminach przewyższa dwukrotnie podatek rolny. Poza tym na terenie gminy Gzy nie ma też 

dużej ilości przedsiębiorstw, działalności, które dawałyby dodatkowe zatrudnienie, z czego 
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byłyby dodatkowe środki do budżetu z tytułu podatku zatrudnionych osób. Uznał, że może 


bardziej otwarcie należałoby podchodzić do opracowywania większej ilości projektów 


i śledzić jakie są możliwości wykonania, z uwagi na to, że nie wszystkie projekty, które są 


składane, podczas analizy są pozytywne dla naszej Gminy. Wyraził nadzieję, że wniosek 


złożony o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 


świetlicy wiejskie w miejscowości Szyszki Włościańskie" zostanie pozytywnie załatwiony. 


Zaznaczył, że środków na infrastrukturę więcej nie będzie. Dlatego należy bardziej 


oszczędzać, żeby mieć środki własne i zadbać o to, żeby pozyskać środki z zewnątrz, co jest 


coraz bardziej trudniejsze, ponieważ gminy duże weszły w duże projekty i środków do 


podziału w rozdaniu 2014 - 2020 już nie ma. Uważał, że w gminie Gzy może należałoby 


podejść do opracowania projektu na ogniwa fotowoltaniczne, zamontowania okien 


fotowoltanicznych na budynkach administracji publicznej i na solary. 


Dodał, że na terenie gminy jest już kilkanaście budynków, na których są założone solary, ale 


zapotrzebowanie byłoby na pewno dużo większe, gdyby Gmina opracowała program 


i wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie. Poza tym uznał, że dodatkowym atutem gminy 


jest to, że nie ma konfliktów pomiędzy mieszańcami a władzą samorządową. Za co 


podziękował Pani Wójt , radnym i sołtysom, że wszystko starają się łagodzić i porozumiewać 


się w formie dialogu. A to jest jednym z najważniejszych czynników, który daje satysfakcję 


wszystkim samorządowcom do pracy. 


Radny Piotr Kownacki stwierdził, że wykonanie budżetu i udzielenie absolutorium Pani 


Wójt były omawiane na posiedzeniach poszczególnych stałych Komisji Rady Gminy. Jednak 


z uwagi na to, że na dzisiejszej Sesji są obecni sołtysi i goście zaproszeni podkreśli, że dobrze 


jest , że Wójtem Gminy Gzy jest Pani Barbara Polańska. Dzięki Pani Wójt podniosła się 


estetyka wewnątrz budynku i wokół budynku urzędu gminy. Poza tym w sytuacji finansowej 


jaką Pani Wójt przejęła, praca jej zasługuje na szóstkę· 


Ad. pkt 6. 


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

finansowego za 2016 rok i poddał pod głosowanie. 


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

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" podjęła uchwałę
" "

Nr XXVII124/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok - która 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 7. 


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

projektu 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 2016 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 2016 rok. 


• Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu brało udział 12 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 12 radnych, głosów "przeciwnych" 

i głosów "wstrzymujących" nie było. 

Uchwała Nr XXVI/125/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 20 16 rok została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu Rady i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Wójt B. Polańska - podziękowała radnym za udzielenie absolutorium. Stwierdziła, że budżet 

stara się realizować tak, żeby jak najmniejszym kosztem zrobić jak najwięcej. Powiedziała, że 

zaplanowane wydatki, które są zmieniane w trakcie realizacji budżetu są wszystkie 

przemyślane. Jednak, nie jest w stanie wykonać wszystkiego co chciałaby zrobić, iż składa się 

na to wiele czynników, które są od niej niezależne. Nawiązując do wypowiedzi 

• Przewodniczącego Pana L. Pytela w kwestii asfaltowania dróg gminnych poinformowała, że 

drogi nie są przegotowane do składania wniosków o dofinansowanie. Ze wszystkich dróg 

gminnych na terenie gminy do złożenia wniosku o dofinansowanie kwalifikuje się tylko jedna 

droga Sulnikowo-Skaszewo. W związku z tym Gmina musi sobie radzić sama, realizować je 

z własnego budżetu ewentualnie występować po środki do Urzędu Marszałkowskiego 

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Swoje podziękowania za realizację budżetu 2016 r. 

skierowała w stronę Państwa sołtysów, za dobrą współpracę w realizacji funduszu sołeckiego, 

który zmienia oblicze wsi, a dodatkowo do budżetu Gmina wpływa 30% zwrotu poniesionych 

wydatków , co stanowi nie małą kwotę bo około 100.000 zł. Podziękowała też pracownikom 

urzędu, iż na udzielenie absolutorium pracują wszyscy. 
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Poinformowała, że w bieżącym roku będą realizowane zadania ujęte w budżecie gminy 


z pozyskiwaniem środków finansowych oraz będzie poprawiany wygląd wokół urzędu gminy. 


Dodała, że nie ma jeszcze odpowiedzi na złożone wnioski o dofinansowanie zadań, ale po 


rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim jest nadzieja, że być może Gmina pieniądze uzyska. 


Przewodniczący L. Pytel -stwierdził, że samorząd to nie tylko Rada Gminy i Wójt , ale 


i pracownicy urzędu. 


Z ok i Dnia Samorządowca życzył wszystkim pracującym w samorządzie wszystkiego 


najlepszego. Dziękował za trud, wizerunek i dobrą współpracę na rzecz gminy. 


Ad. pkt 8. 

Wtym momencie sesję opuściła radna Marianna Filipowicz pomniejszajqc ilość członków Rady 


biorqcych udział w posiedzeniu do 11 osób. 


Wójt B. Polańska - do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 


Gminy Gzy zaproponowała wprowadzenie następ"Qjących autopoprawek: 


1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 

" 
na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy o kwotę 

5.500 zł. Plan wydatków po zmianach na tym zadaniu wynosi 41.000,00 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6060 

" 
na nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy 

o kwotę 4.500,00 zł. 


Plan wydatków po zmianach wynosi -14.719.926,03 zł, z tego: wydatki bieżące-

13.695.353,49 zł, wydatki majątkowe - 1.024.572,54 zł. 


3. Wynik finansowy zmniejszył się o kwotę 1.000,00 zł i wynosi 414.208,00 zł. 

4. Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 1.000,00 zł i wynoszą 814.208,00 zł, w tym 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

514.208,00 zł. 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie autopoprawki przedstawione przez Wójta 

Gminy: 

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 

" 
na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy o kwotę 

5.500 zł. Plan wydatków po zmianach na tym zadaniu wynosi 41.000,00 zł. 

"
Y

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu 11 głosami "za , przy 
" 

° głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła autopoprawkę· 



2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6060 
" 

na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy 
" 

o kwotę 4.500,00 zł. 


Plan wydatków po zmianach wynosi - 14.719.926,03 zł, z tego: wydatki bieżące-

13.695.353,49 zł, wydatki majątkowe 1.024.572,54 zł. 


Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 
"

3. Wynik finansowy zmniejszył się o kwotę 1.000,00 zł i wynosi - 414.208,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za", przy 
" 

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących przyjęła w/w autopoprawkę. 
" "

4. Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 1.000,00 zł i wynoszą 814.208,00 zł, w tym 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

514.208,00 zł. 
" 

Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu 11 głosami "za , przy 
" 

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących" również przyjęła w/w 

autopoprawkę· 

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy - stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poinfonnowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 

uchwały. 

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

Prognozy Finansowej Gminy z uwzględnieniem przegłosowanych autopoprawek i poddał pod 

głosowanie. 

W tym momencie na salę obrad przybyła radna Marianna Filipowicz. Aktualna ilość radnych 

biorqcych udział w posiedzeniu -12. 
" 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących podjęła uchwałę
"

Nr X:XVI/126/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy która 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu 
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Ad. pkt 9. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 


budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 ściśle wiąże się z uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej 


Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


Następnie przedstawił autopoprawki do w/w projektu uchwały, które poddał pod głosowanie: 


1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 paragraf6050 

na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy " o kwotę 

5.500 zł. Plan wydatków po zmianach na tym zadaniu wynosi 41.000,00 zł. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6060 

na nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy " 

o kwotę 4.500,00 zł. 


Plan wydatków po zmianach wynosi - 14.719.926,03 zł, z tego: wydatki bieżące-

13.695.353,49 zł, wydatki majątkowe - 1.024.572,54 zł. 


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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" także przyjęła autopoprawkę. 

3. Z uwagi na to, że zmniejszenia wydatków są większe od zwiększeń wydatków o kwotę 

1.000,00 zł, w celu zbilansowania budżetu następuje zmniejszenie deficytu o kwotę 1.000,00 

zł i zmniejszenie zaangażowanych wolnych środków (jako nadwyżka środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów 

wynikających z lat ubiegłych) o kwotę 1.000,00 zł. 

Wynik budżetu wynosi 414.208,00 zł, przychody- 814.208,00 zł, w tym wolne środki -

514.208,00 zł. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" również przyjęła autopoprawkę. 

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

2017 - stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu 

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 2017. 



- 11 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - poinformowała, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały. 

Pytań nie było. 

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

Gminy Gzy na rok 2017 z uwzględnieniem przegłosowanych autopoprawek i poddał pod 

głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę 

Nr XXVI/127/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 - która 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że na Sesji w dniu 30 marca 2017 r. była podejmowana 

uchwała w sprawie określenia kryteńów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. 

Po przesłaniu uchwały, organ nadzoru prawnego organ nadzoru zasugerował zmianę zapisu 

w załączniku nr 1 pkt. 4 kolA. W związku z tym poprzedni zapis zastępuje się zdaniem 

w brzmieniu: " Dokument potwierdzający zatrudnienie od każdego z rodziców lub opiekunów 

prawnych, tj. zaświadczenie z zakładu pracy, a w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym

zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego ". 

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 zmiany Uchwały Nr XXIII/115/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 

30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów 

za każde z tych kryteńów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poinformowała, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w -

projekt uchwały. 

Pytań nie było. 
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Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały-

Nr XXIII/115120 17 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia i poddał pod głosowanie. 

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


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę 


Nr XXVI/128/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/115/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 


30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 


podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów 


za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - która stanowi 


załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 11. 


Wójt B. Polańska wyjaśniła, że sprawa jest podobna. Na Sesji w dniu 30 marca 2017 r. 
-

była też podejmowana uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. Po przesłaniu uchwały, organ nadzoru prawnego 

zasugerował zmianę zapisu w załączniku nr l pkt. 2 kolA. W związku z tym poprzedni zapis 

zastępuje się zdaniem w brzmieniu: Dokument potwierdzający zatrudnienie od każdego " 

z rodziców lub opiekunów prawnych, tj. zaświadczenie z zakładu pracy, a w przypadku pracy 

w gospodarstwie rolnym - zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego ". 

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 zmiany Uchwały Nr XXIII/116/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 

30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów 

do potwierdzenia tych kryteriów. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska poinformowała, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała w/w -

projekt uchwały. 

Pytań nie było. 
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-Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie zmIany Uchwały 

Nr XXI1I1116/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteńów 

rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteńów i poddał pod 

głosowanie. 

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

O głosów przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę
"

Nr XXVI/12912017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/116/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 

30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów 

do potwierdzenia tych kryteńów która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

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


W punkcie tym Przewodniczący L. Pytel - udzielił głosu Prezesowi Spółki Rabat Rolniczy 


Janowi Boczkowi. 


Prezes Spółki z 0.0. Rabat Rolniczy w Warszawie Jan Boczek wyjaśnił , że Program 
-

Rabat Rolniczy jest Programem społecznobiznesowym ukierunkowanym na środowisko 

wiejskie. Istotą Programu jest to, że udało się namówić kilku producentów do tego, aby na 

niektóre produkty używane na co dzień zostały określone rabaty finansowe. Zawarte 

w informacjach propozycje od ceny dnia. Od wynegocjowanej ceny każdy uczestnik Programu 

Rabat Finansowy ma zagwarantowany rabat finansowy na samochody Ford, ciągniki marki 

japońskiej Kubota, ciągniki rolnicze, popularne ciągniki sadownicze, ma zagwarantowaną inną 

cenę wapna, nawozy, nawozy płynne dolistne jak również inną procedurę pozyskiwania 

środków finansowych w Banku Zachodnim WBK. Rabat Rolniczy to młoda firma, która 

wchodzi w skład Grupy Emerson w Piotrkowie Trybunalskim gdzie zatrudnionych jest ponad 

1000 osób, obroty ponad 200.000.000 zł rocznie. Jadąc z Warszawy do Katowic jest na 120 ha 

ziemi usadowione 150.000 m2 logistykcji . Jest również ogromna przetwórnia która przerabia 

ponad 2.000 ton papieru miesięcznie. Do klientów Emersona należą również należą operatorzy 

telefonii komórkowej jak również firmy i banki. Stąd łatwiej było im rozmawiać z szeregem 

różnych producentów, którzy też są ich klientami, aby ustanowić korzyści dla środowiska 

wiejskiego. Istotą Rolniczego Rabatu jest to, że od wartości każdego zakupu określony procent 

wraca na konto organizacji. 



W ramach Programu Rabat Rolniczy prowadzony jest sklep internetowy, w którym każda osoba 

zalogowana lub organizacja do Programu może dokonać zakupu. Wówczas określony procent 

środków fmansowych od wartości zakupu wraca na konto organizacji. Jeżeli zakupu dokonał 

rolnik wówczas określony procent od wartości zakupu wraca na konto Wojewódzkiej Izby 

Rolniczej. Zakupów może również dokonywać Gmina, pod warunkiem, że zlecenie zakupów 

będzie przechodziło przez organizację. Płatnikiem i przyjmującym towar będzie Gmina, a jeżeli 

zlecenie pójdzie przez OSP lub KGW to na ich konto wróci określony procent pieniędzy na 

działalność statutową. 

Program Rabat Rolniczy ma dwa zasadnicze walory: 

- stały rabat na samochody marki Ford od 8% do 15% np. dla samochodu Ford Mondeo rabat 

może sięgać do 20.000 zł, który uzyskuje się po przedstawieniu odpowiedniego kuponu 

uzyskanego w Wojewódzkiej Izbie Rolniczej; 

- pomoc na działalność statutową np. pieniądze te można przeznaczyć na remont świetlicy, 

dofinansowanie wycieczki, zakup biletów do teatru lub przeznaczyć na inne cele statutowe. 

Oprócz portalu internetowego Spółka Rabat Rolniczy wydaje kwartalnik "moja Wieś", którą 

uczestnik Programu otrzymuje bezpłatnie. Pierwsza część kwartalnika przeznaczona jest dla 

kobiet, druga dla mężczyzn. Na koniec zaprosił na stronę internetową mojeKGW.pl. 

Ad. pkt 13. 


Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński w sprawach bieżących gminy powiedział: 
-

- przeprowadzono zapytanie na wybór wykonawcy mostu we wsi Gotardy i Ostaszewo-Włuski, 

mostek we wsi Gotardy najdroższa oferta wynosiła 129.765 zł, najtańsza - 58.671 zł - oferta 

firmy Usługowo-Handlowej Marzanna Kęsicka zam. Świercze, most Ostaszewo-Włuski 

najdroższa oferta - 43.050 zł, najtańsza - 19.774, 71zł - oferta firmy ABAKO Tomasz 

Szczypiński zam. Szyszki; 

- wyłoniona została frrma do wykonywania zwirowania dróg gminnych na terenie gminy -

Usługi Budowlane i Transportowe Katarzyna Miklewska z miejscowości Kossobudy 

k. Raciąża, dostawa żwiru w kwocie netto 19,60 zł, umowa będzie podpisana 5.06.2017 r. 


- na bieżąco usuwane są ewentualne braki w oświetleniu i awarie. 


Przewodniczący L. Pytel - zapytał, czy zakończono definitywnie równanie dróg gminnych? 


http:mojeKGW.pl
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Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że równanie dróg zakończono przedwczoraj 

(24.05.2017 r.). Równanie wykonywała firma Pana Tomasza Paradowskiego za 110,60 zł za 

godzinę . Ze względu na interwencje sołtysów i radnych w niektórych miejscowościach 

równanie dróg było wykonywane dwukrotnie. 

Ad. pkt 14. 

Radny P. Kownacki zapytał, czy jest prawdą, że jeżeli w ciągu 2 lat nie będą zrealizowane -

przydomowe oczyszczalnie ścieków, to projekty na nie stracą ważność? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że jest to prawda. Wyjaśnił, że później 

projekty trzeba aktualizować za co trzeba płacić. Gmina zgłoszenia dokonała w listopadzie 

2016 r. Na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie jest obecnie na 59 

pozycji. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj zapytał, czy jest informacja do -

jakiej pozycji są zapewnione środki na tej liście? 


Zastępca Wójta W. Ochtabiński odpowiedział, że Gmina nie posiada takiej informacji. 
-

Wcześniej była informacja, że środki finansowe są do 71 numeru. 


Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie Robert Strefner uznał, że nie otrzymał jeszcze 
-

odpowiedzi odnośnie przepustów w jego sołectwie. Poza tym mieszkańcy pytają się o drogę 

między miejscowością Szyszki, a Skaszewo. 

Wójt B. Polańska odpowiedziała , że na drogę Szyszki - Skaszewo Gmina nie posiada -

własności, jest samoistnym posiadaczem. W związku z tym będzie się zastanawiać jak to 

rozwiązać prawnie. Powiedziała, że w tej chwili w budżecie jest zarezerwowana kwota na 

uregulowanie drogi we wsi Szyszki i we wsi Mierzeniec. W wyniku zapytania o cenę, na 

wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej we wsi Mierzeniec został wybrany 

wykonawca na usługi geodezyjne i droga ta stanowi własność Gminy. Przypomniała, że na 

zebraniu wiejskim obiecała, że droga Szyszki - Skaszewo będzie zrobiona. Jeżeli sytuacja 

finansowa Gminy pozwoli to w tym roku. Jeżeli nie , w roku następnym. 

Jeśli chodzi o mostki na drogach gminnych to kwoty są poważne 60.000 zł i 20.000 zł. 

W pierwszej kolejności realizowane będą mostki, gdzie nie ma żadnej przejezdności, 

a pozostałe będą rozpatrywane w miarę środków finansowych. Natomiast obecnie należy 

przeanalizować budżet pod względem zatrudnienia nauczycieli, iż obowiązkiem Gminy jest 

zabezpieczenie środków. 
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Na koniec poinfonnowała, że w dniach 1-3.06.2017 r. w Nadarzynie odbędą SIę 

Międzynarodowe Targi Żywności. Zainteresowanym może przekazać 2 zaproszenia, które 

posiada. 

Ad. pkt 15. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.55 

zamknął XXVI Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
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