
P R o T O K Ó L Nr XXVIII12017 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - Stefana Stanisława Franczaka 


Ad. pkt l. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Stanisław Franczak o godz.ł3.40 otworzył -

XXVIII 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 uczestniczylI radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 


prawomocnych decyzji. 


Radni nieobecni: 


1. Baleński Artur 

2. Mordwiński Mariusz 

3. Pytel Leon 

4. Świderska Joanna 

Ad. pkt 2. 


Wiceprzewodniczący S. Franczak - powiedział, że porządek obrad Sesji otrzymali wszyscy 


Państwo radni, a przedstawia się następująco: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji (protokół Nr XXVI12017 z sesji odbytej w dniu 

26 maja 2017 r. i protokół Nr XXVII120 17 z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 

30 czerwca 2017 r.). 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie 

Sulnikowo. 

http:godz.�3.40
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11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Sprawy bieżące gminy. 

13. Wolne wnioski i pytania. 

14. 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? 


Wójt Gminy Barbara Polańska zgłosiła wniosek o zdjęcie z obrad Sesji " Podjęcie
-

" 
uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości , a wprowadzenie w to miejsce "Podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego 
" 

przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Gzy. 

Wniosek uzasadniła tym, że na zebraniach wiejskich we wsi Szyszki wolą mieszkańców po 

podpisaniu umowy na modernizację świetlicy OSP była sprzedaż budynku po byłej poczcie. 

Z uwagi na to, że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest 

przeznaczona tylko pod usługi publiczne (budynki usług publicznych wynikające z potrzeb 

pomieszczeń odrębnych, boiska sportowe, budynki gospodarcze i garaże, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej typu urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, obiekty małej 

architektury) zaniżyłby się krąg potencjalnych kupców. 

W kwestii wprowadzenia nowego projektu uchwały wyjaśniła, że do 15.09.2017 r. jest 

możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie 50% na % 50 na tzw. "schetynówkę". 

Wcześniej odbyło się spotkanie u Pana Starosty z przedstawicielami Państwa radnych. 

Kosztorys na odcinek drogi powiatowej Szyszki - Żebry Falbogi opiewa na kwotę 

ok. 4.000.000 zł. W związku z tym Pana Starosta zwrócił się z prośbą , żeby Gmina Gzy 

dołożyła w miarę możliwości odpowiednią kwotę, większą jak w projekcie uchwały. Po 

przenalizowaniu budżetu Gminy została podana maksymalna kwota jaką Gmina może na dzień 

dzisiejszy zaoferować. Podkreśliła, że realizacja w/w odcinka drogi powiatowej będzie 

w 2018 r. i jeżeli zmieni się sytuacja finansowa Gminy , uchwałę będzie można zmienić. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad Sesji 
" 

w punkcie 9 "Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 



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

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie w/w zmianę. 
" "

Wiceprzewodniczący S. Franczak - poddał pod głosowanie wprowadzenie do obrad Sesji 

w punkcie 9 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego 
"

dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Gzy." 

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

, przy 

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" przyjęła jednogłośnie w/w zmianę. 
" "

Wiceprzewodniczący S. Franczak - poddał pod głosowanie porządek obrad Sesji 

z uwzględnieniem przyjętych zmian: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji (protokół Nr XXVI/20 17 z sesji odbytej w dniu 

26 maja 2017 r. i protokół Nr XXVII12017 z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 

30 czerwca 2017 r.). 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego 


dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Gzy." 


10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie 

Sulnikowo. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 


12. Sprawy bieżące gminy. 


13. Wolne wnioski i pytania. 


14. Zamknięcie Sesji. 


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

"

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" przyjęła bezwzględną większością 
" "

głosów ustawowego składu rady porządek obrad w brzmieniu jak wyżej. 

Porządek obrad Sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 



- -
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Ad. pkt 3. 


Wiceprzewodniczący S. Franczak poinformował, że protokoły z poprzednich Sesji Rady 
-

Gminy Nr XXVI/2017 odbytej w dniu 26 maja 2017 r. i protokół Nr XXVII/2017 z sesji 

nadzwyczajnej odbytej w dniu 30 czerwca 2017 r. były wyłożone do wglądu i każdy mógł się 

z nimi zapoznać. Uwag do treści protokołów nie zgłoszono, zostały przyjęte jednogłośnie. 

Ad. pkt 4. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 


Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska - wyjaśniła, że na rok 2018 zaplanowana została emisja 


obligacji w kwocie 1.500.000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w ośmiu seriach. 


Przychodami z emisji obligacji zaplanowano sfinansowanie części inwestycji w kwocie 


1.061.000 zł oraz spłatę kredytów przypadająca na 2018 r. w kwocie 439.000 zł. 


Planowane inwestycje na 2018 r. 2.300.000 zł: 


- "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki 

" 

Włościańskie 829,115,66 zł (źródła finansowania: dotacja z PROW 467.169 zł, 


obligacje 300.000 zł, dochody własne 61.946 zł);
-

- "Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa, rozbudowa - 400.000 zł (źródła finansowania : 

obligacje - 200.000 zł, dochody własne 200.000 zł);-

- "Przebudowa drogi gminnej 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku 
" 

Sulnikowo-Nowe Skaszewo -700.000 zł ( źródła finansowania: obligacje 561.000 zł, 

dochody własne - 139.000 zł); 

- inne inwestycje jednoroczne 370.884,34 zł (źródła finansowania: dochody własne--

370.884,34 zł). 

Wójt B. Polańska dopowiedziała, że obligacje są bezpieczniejsze, ponieważ w razie-

pozyskania środków finansowych na zaplanowane inwestycje , w trakcie realizacji obligacje 

można przenosić z jednego zadania na drugie. Natomiast przy kredycie takiej możliwości nie 

ma. Kredyt brany jest w konkretnej kwocie i na konkretne zadanie inwestycyjne. 

Pytań nie było. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie -

opinii do projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj przedstawił pozytywną 
-

opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji. 
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Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 24.08.2017 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

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

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 24.08.2017 r. -

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak odczytał projekt uchwały w sprawie emisji obligacji -

i poddał pod głosowanie. 


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

"

° głosów przeciwnych" oraz ° głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę
"

Nr XXVIII/133/20 17 w sprawie emisji obligacji - która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 6. 


Wójt B. Polańska przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany 
-

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

l .  Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.820,07 zł. 

Plan po zmianach wynosi 883.572,47 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.820,07 zł. 

Plan po zmianach wynosi 14.344.328,45 zł. 

Powiedziała, że autopoprawki do projektu uchwały wiążą się z tym, że pomimo wielokrotnego 

ogłoszenia zapytania o cenę na wykonanie zadania" Utwardzenie drogi gminnej emulsją 

asfaltową we wsi Wójty-Trojany, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Kozłowo, 

Słończewo. Ostaszewo-Włuski, Stare Grochy nie zgłosił się żaden wykonawca. Natomiast 

mieszkańcy wsi Słończewo zrezygnowali z zadania i wystąpili z wnioskiem o zmianę 

przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na utwardzenie drogi tłuczniem z wyrównaniem 

i uwalcowaniem. 

Pytań nie było. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - odczytał autopoprawki do projektu uchwały 

przedstawione przez Panią Wójt i poddał pod głosowanie: 

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.820,07 zł. 

Plan po zmianach wynosi 883.572,47 zł. 
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2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.820,07 zł. 

Plan po zmianach wynosi 14.344.328,45 zł. 

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

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

autopoprawki zgłoszone przez Panią Wójt. 

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy - stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały. 

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

Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Wiceprzewodniczący S. Franczak - odczytał proj ekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod 

głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXVIII/134/20 17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy która 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 


Skarbnik E. Stawińska - poinformowała, że dochody Gminy na dzień dzisiejszy wynoszą 


ogółem 15.084.092,92, wydatki 15.227.900,92 zł. Deficyt budżetu w kwocie 143.808 zł. 
-

Przychody - 400.000 zł. 

Dochody zostały zwiększone o kwotę 564.899,55 zł : 

- w dziale O1O zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem dodatkowych środków 

w wysokości 75.000 zł przez Województwo Mazowieckie na zadanie pn. "Przebudowa drogi 

gminnej we wsi Nowe Przewodowo "; 

- w dziale 758 zwiększenie planu dotacji o kwotę 101.385,57 zł z tytułu zwrotu części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. 
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- w dziale 801 zwiększenie planu dochodów o 21.500 zł z tytułu zwrotu wydatków 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku za zorganizowanie miejsc pracy dla osób 

bezrobotnych oraz wpływy z usług; zwiększenie planu dotacji o kwotę 366.413,98 zł 

w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy " współfinansowanego ze środków 

UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 

(w tym w szkołach zawodowych); 

- w dziale 852 zwiększenie planu dochodów w kwocie 600 zł z tytułu nadpłaty wobec ZUS 

z poprzednich lat oraz z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika składek za 

terminowe odprowadzanie składek do budżetu państwa. 

W wydatkach zmniejszenia 365.146,07 zł i zwiększenia 626.845,62 zł:-

- w dziale O 1 O zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy " o kwotę 196.000 zł z uwagi na 

rezygnację z kredytu; 

- w dziale 600 - zwiększono plan wydatków o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na remonty 

dróg gminnych ora usługi związane i ich utrzymaniem. Wprowadzone zostało nowe zadanie 

inwestycyjne pn. "Przebudowa przepustu na drodze gminnej Pękowo-Przewodowo Parcele " 

o wartości 15.000 zł. Wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej we 

wsi Nowe Przewodowo " wynosi 315.000 zł z czego kwota 150.000 zł to dotacja 

z Województwa Mazowieckiego, środki w kwocie 165.000 zł to środki własne. 

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w zadaniu " Utwardzenie drogi gminnej emulsją 

asfaltową we wsiach :Wójty-Trojany, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, 

Kozłowo, Słończewo, Ostaszewo-Włuski, Stare Grochy o kwotę 10.820,07 zł ponieważ 

mieszkańcy sołectwa Słończewo zrezygnowali z w/w zadania przeznaczając środki funduszu 

sołeckiego na remont drogi poprzez utwardzenie tłucznie z wyrównaniem i uwalcowaniem; 

- w dziale 700 zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł wynikają 

z przeprowadzonej analizy i zabezpieczenia środków do przeprowadzenia wyceny 

nieruchomości; 

- w dziale 750 zwiększono plan majątkowych o kwotę 20.000 zł na nowe zadanie pn. -

,,Modernizacja łazienek w Urzędzie Gminy "; w rozdziale 75022 zwiększono plan wydatków 

bieżących o kwotę 9.885,27 zł z przeznaczeniem na diety za udział w posiedzeniach sesji 

i komisji, w rozdziale 75075 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na 
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organizację dożynek, w rozdziale 75023 zwiększenie plan o kwotę 7.000 zł na zakup usług 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu gminy; 

- w dziale 754 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na 

materiały do remontu dachu na budynku remizy OSP Ostaszewo Wielkie; 

- w dziale 801 zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 86.100 zł, w rozdziale 

80103 o kwotę 4.000 zł, w rozdziale 80110 o kwotę 3.000 zł , a zmniejszono o kwotę 21.500 

zł. Zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy i zabezpieczenia niezbędnych środków do 

prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych; w rozdziale 80195 zwiększono plan 

wydatków o kwotę 3666.413,98 zł w celu realizacji projektu "Nowoczesna edukacja 

w Gminie Gzy" współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 

2014-2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu (w tym wydatki majątkowe w wysokości 

28.020 zł na zadanie pn. "Zakup tablic multimedialnych w ramach w/w projektu; w rozdziale 

80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane 

z przewozem uczniów do szkół; 

- w dziale 852 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 4.000 zł-

z przeznaczeniem na usługi pogrzebowe dla zmarłych podopiecznych GOPS, którzy nie mają 

rodziny, w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 4.800 zł wynika z przeprowadzonej analizy 

i zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki do końca roku 

budżetowego, zmiany w rozdziale 85295 w kwocie 1.326 zł wynikają z przeprowadzonej 
" 

analizy i prawidłowego funkcjonowania projektu ,,Nasze wsparcie Twój sukces
_

współfinansowanego ze środków UE; 


- dziale 855 zmiany w planie wydatków wynikają z przeznaczenia kwoty 20.000 zł na opłacenie 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie 

pielęgnacyjne; 

- w dziale 900 zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Żebry

Falbogi. Sołectwo zrezygnowało z zadań Zakup i montaż lampy solarowej przy placu zabaw 
" 

w tej wsi oraz zmniejszyło wartość zadania ,,zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do 

konserwacji kosiarki we wsi Żebry-F albogi" przeznaczając środki w kwocie 9 .000 zł na nowe 

zdanie inwestycyjne "Zakup kosiarki we wsi Żebry- Falbogi"; 

- w dziale 921 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie" o kwotę 

104.000 zł. Realizacja zadania w 2018 r. 
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Wójt B. Polańska - przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017: 

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4270 o kwotę 

3.000 zł. 

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 na 

zadaniu inwestycyjnym ze środków Funduszu Sołeckiego pod nazwą "Utwardzenie drogi 

gminnej emulsją asfaltową we wsiach: Wójty-Trojany, Łady, Nowe Przewodowo, 

Ostaszewo Wielkie, Kozłowo, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy " o kwotę 

10.820,07 zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 50.616,42 zł. 

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4270 o kwotę 

10.820,07 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące z Funduszu Sołeckiego wsi Słończewo 

"Remont drogi poprzez nawiezienie tłucznia z wyrównaniem i walcowaniem we wsi 

Słończewo". 

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4210 w kwocie 

3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dachu na OSP Ostaszewo 

Wielkie. 

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

2017 - stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak odczytał w/w autopoprawki do projektu uchwały i poddał -

pod głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przy jęła jednomyślnie autopoprawki 

do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie-

opinii do projektu uchwały. 


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

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

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Pytań nie było. 
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Wiceprzewodniczący S. Franczak - 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 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za" ,przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXVIIII135/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 - która 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że na działce nr 99/2 położonej w Gzach za budynkiem 

Publicznego Gimnazjum ogrodzona jest powierzchnia 9 m2 na której znajduje się urządzenie 

pomiarowe państwowej służby hydrologicznej. Nadmieniła, że do tej pory umowa dzierżawy 

była zawarta na 3 lata. Ze względu na brak możliwości przedłużenia umowy poprosiła 

o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat. 


Wiceprzewodniczący S. Franczak poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie 


opinii do projektu uchwały. 


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

Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie urnowy dzierżawy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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


Pytań nie było. 


Wiceprzewodniczący S. Franczak - odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 


zawarcie umowy dzierżawy i poddał pod głosowanie. 


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


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 


Nr XXVIII/136/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy która 


stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska - poinfonnowała, że projekt uchwały dotyczy przebudowy odcinka drogi 


powiatowej Szyszki - Żebry Włosty, na którą Starostwo Powiatowe do dnia 15.09.2017 r. 


będzie składało wniosek o dofinansowanie. Jeden projekt opracowanej dokumentacji znajduje 


się w Urzędzie Gminy do wglądu dla mieszkańców. Okazanie projektu odbędzie się w dniu 


05.09.2017 r. o godz. 9.00 we wsi Szyszki. 
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w związku z wniesionymi uwagami ze wcześniejszego spotkania odbytego na miejscu, 

chodnik będzie przełożony, będzie od miejscowości Skaszewo Włościańskie do miejscowości 

Szyszki. Można zobaczyć również gdzie będą zjazdy. 

Pytań nie było. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy 

Gzy i poddał pod głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 

Nr XXVIII/137/20 l 7  w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego 

dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Gzy - która stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Pani Helena Grzelakowska - sołtys wsi Sulnikowo złożyła 

pismo o rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa z dniem 15.07.2017 r. W związku z tym został 

przygotowany odpowiedni projekt uchwały z propozycją, aby z uwagi na zbliżający się termin 

płatności trzeciej raty podatku wybory sołtysa zostały przeprowadzone do dnia 15.09.2017 r. 

Wiceprzewodniczący S. Franczak - poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały. 

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

Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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


Pytań nie było. 


Wiceprzewodniczący S. Franczak - odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia 


wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Sulnikowo i poddał pod głosowanie. 


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


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę 


Nr XXVIII1138/20 17 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie 


Sulnikowo - która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 11. 

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

Ad. pkt 12. 


Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - w sprawach bieżących gminy poinformował, że trwa 


realizacja zadań zapisanych w budżecie Gminy: 


- zostało wykonane zadanie " Przebudowa drogi gminnej we wsi W ójty-Trojany " o długości 


250 mb; 

- została podpisana umowa na wykonanie zadania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe 

Przewodowo" na długości 900 mb, w tym tygodniu rozpoczęły się prace; 

- trwa realizacja zadań z funduszu sołeckiego tj. montaż przystanku we wsi Kozłówka i Ołdaki, 

nawiezienie tłuczniem dróg we wsi Pękowo, Sisice, Przewodowo-Parcele; 

- został wykonany i oddany do użytku mostek we wsi Gotardy za ok.60.000 zł przez firmę 

wyłonioną w drodze przetargu; 

- został wykonany i oddany do użytku również mostek we wsi Ostaszewo-Włuski (wymiana 

nawierzchni) za kwotę ok. 20.000 zł; 

- wykonywany jest remont sali gimnastycznej w szkole w Gzach ( cyklinowanie podłogi 

i niewielki remont dachu) za kwotę ok. 40.000 zł. 

Wójt B. Polańska dopowiedziała, że trwają przygotowania do Dożynek Gminnych, które-

odbędą się 3.09.2017 r. w Gzach i na które serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców 

gminy. Do Państwa sohysów zwróciła się z prośbą o rozpropagowanie w sołectwach 

plakatów związanych z tą imprezą. Dożynki rozpoczną się Mszą Świętą o godz. 12.00 

w Kościele Parafialnym w Gzach. 

Przedstawiciel Izb Rolniczych i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy Cezary Wojciechowski 

- zapytał Panią Wójt , kiedy załatwi sprawę zasypanego i zaoranego rowu przez Pana 

Zadrożnego. Dodał, że wszystkie pisma jakie wysłała Pani Wójt, które przedłużają załatwienie 

sprawy, wróciły do Pani Wójt z adnotacją z jakiego paragrafu ma wydać decyzję. 

Następnie zapytał o przepusty przy drodze powiatowej we wsi Gzy. Nadmienił, że miały być 

w czerwcu br., a minęło już 2 lata i nie ma ich. Jego zdaniem, wiąże się to z niszczeniem 

plonów rolników, którzy tam mieszkają. Uznał, że będzie musiał uniemożliwić spływ wody na 

swoje grunty , tej wody, która została puszczona. 

Wójt. B. Polańska odpowiedziała, że obydwie sprawy dotyczą drogi powiatowej. Panu -

C. Wojciechowskiemu przekazywała to co uzyskiwała od Starosty Powiatu. 
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Następnie poinfonnowała, że w trakcie opracowywania jest dokumentacja na przebudowę 


drogi powiatowej przez wieś Gzy do skrętu do miejscowości Kałęczyn o długości 1 800 mb. 


Odnośnie dofinansowania przebudowy tego odcinka drogi przez Gminę, powiedziała. że jest 


po rozmowach z Radą i jest zgoda na dofinansowanie. 


Przedstawiciel Izb Rolniczych i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski


odnośnie sprawy we wsi Ołdaki przyznał Pani Wójt , że może i tak. Ale we wsi Gzy, kiedy 


były kopane rowy były zapewnienia Gminy, że przepusty będą założone. Jego zdaniem, 


założone powinny być założone przynajmniej 2 przepusty, żeby woda nie kumulowała się 


w jednym miejscu. Dodał, że Pani Wójt dobrze wie jak to wygląda na wiosnę i po każdych 


opadach. Uznał, że wójt gminy powinien przestrzegać prawa i stać na jego straży, a nie robić 


bezprawie. 


W kwestii sprawy we wsi Ołdaki powiedział, że nie chodzi o żaden rów ani o żadną drogę, jest 


tylko sprawa zaorania przez Pana Zadrożnego rowu na gruncie, który jest na mapach i ma być 


przywrócony wyłącznie decyzją wójta. A Pani Wójt nie wydała żadnej decyzji w tej sprawie. 


Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki - podziękował za żwirowanie dróg w swoim 


sołectwie. 


Sołtys wsi Skaszewo Włościańskie Robert Stref ner - powiedział, że w jego wsi była 


wytyczona droga, a słupków granicznych jak nie było tak nie ma. Dodał, że w czasie wożenia 


żwiru chciał drogę poszerzyć, ponieważ ma szerokość 8 mb, ale nie wyrażono zgody twierdząc, 


że nie wiadomo gdzie jest granica. 


Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że drogę tyczyli geodeci i słupki graniczne były zakopane. 


To, że zginęły Gmina nie ma na to wpływu. 


Sołtys wsi Szyszki Wałdemar Pawlak dodał, że oprócz słupków jest pomiar GPS. 
-

W związku z tym może ktoś wykopać słupek graniczny ,a geodeta znajdzie punkt bez słupka. 

Ad. pkt 13. 

Wolnych wniosków i pytań nie było. 

Ad. pkt 14. 


Wobec wyczerpana się porządku obrad Wiceprzewodniczący S. Franczak o godz. 15.05 


zamknął XXVIII Sesję Rady Gminy Gzy. 


Przewodniczył: 
W'CE  

S/tIifun Slunislaw r,.anczalc 


