
P R o T O KÓŁ Nr 13/2016 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego 

w dniu 30 maja 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Tomasza Sobieraja - Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj - o godzinie 9.05 otworzył posiedzenie Komisji, 
przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że na stan 8 członków Komisji 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli : 
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Ewelina Stawińska - Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika Gminy 
4. Ewa Witkowska - Insp. ds. rolno i ochrony środowiska 
N astępnie Przewodniczący Komisj i przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2015: 

a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.; 
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2015 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
4. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy. 
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy 

na lata 2016-2019. 
6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
7. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednomyślnie - stanowi załącznik 
nr 2 do niniej szego protokołu. 
Ad. pkt l. 
Wójt Gminy Barbara Polańska - poinformowała, że Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 
29 marca 2016 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zostało przekazane do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie. Po przeanalizowaniu sprawozdania RIO wydała 
pozytywną opinię. Skład Orzekający wskazał na niskie wykonanie dochodów majątkowych 
(plan wynosi 307,944,59 zł, zaś wykonanie 220.661,35 zł, co stanowi 71,66%). Wyjaśniła, że 
niskie wykonanie dochodów majątkowych było to spowodowane brakiem wykonania 
dochQdów ze sprzedaży maj ątku z uwagi na 'brak zainteresowania zakupem działek oraz 
otrzymaniem niższego dofinansowania na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi 
Żebry-Wiatraki " . 
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Następnie w dniu 12.05.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy, 

która podjęła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za 2015 rok i podjęła 

uchwałę o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy Gzy. Uchwała ta została przekazana do RIO. Skład Orzekający RIO w dniu 

19 maja 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Gzy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy 

pozytywnie opiniując wniosek. Podkreśliła, że był to kolejny rok, w którym budżet 

realizowany był w ramach dochodów własnych i z innych źródeł bez kredytów. W związku 

z tym wydatki są tak planowane, żeby była zachowana równowaga pomiędzy wydatkami 

i dochodami, żeby zachodziła korelacja w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Gzy za rok 2015. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2015 - stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr Ci.14 7.2016 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 - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

Uchwała 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 - stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 

Uchwała Nr Ci.171.20 16 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 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy - stanowi 

załącznik nr 6 do niniej szego protokołu. 

a) 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie -

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 7 do 

niniej szego protokołu. 

b) 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że zadania majątkowe zostały wykonane. Realizowany 

głównie był fundusz sołecki za wyjątkiem jednej wsi, ponieważ wieś pozostawiła pieniądze do 

realizacji w budżecie gminy. Z uwagi na to, że nie było zimy niewielkie środki pozostały jako 

nadwyżka budżetowa. 

Członek Komisji Stefan Franczak - stwierdził, że uchwalony budżet został wykonany. 

Można się tylko zastanowić, czy nie można było tego zrobić lepiej, ponieważ w porównaniu 

z rokiem 2014 pogłębiły się wydatki w oświacie tzn. za dużo przeznacza się na oświatę, a za 

mało na inwestycje. 

http:Ci.171.20
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Wójt B. Polańska przyznała, że jeżeli chodzi o inwestycje, to faktycznie nie można sobie -

dużo pozwolić. 

Natomiast jeśli chodzi o oświatę to Ministerstwo Oświaty gminom nie pomaga, a jeszcze 

utrudnia realizację zadań. Zostały zdjęte godziny karciane i nie wiadomo co będzie 

z darmowymi podręcznikami dla uczniów. Co ma być dalej z oświatą ma wskazać Pani Minister 

Edukacji Narodowej w Toruniu w dniu 27.06.2016 r. 

Członek Komisji Piotr Kownacki - poinformował, że na spotkaniach z wyborcami w terenie, 

faktycznie wyborcy mówią, że nic się nie dzieje. 

Wójt B. Polańska uznała, że inaczej patrzą na to mieszkańcy mający dzieci uczęszczające -

do szkoły, a inaczej ci mieszkańcy gminy, którzy nie mają dzieci w szkole. 


Członek Komisji S. Franczak zgodził się z wypowiedzią Pani Wójt i uznał że w gminie 
-

rodzin uczestniczących w oświacie jest 60 - 70 , a gospodarstw jest około 900. Następnie 

zwrócił uwagę, aby starać się robić tak jak robią sąsiednie gminy, w których oświata pochłania 

od 28% do 35% budżetu. Według niego nie może decydować mniejszość (mała grupa 

rodziców), ponieważ nie może być tak, żeby na 1 nauczyciela przypadało 6 dzieci. 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że sąsiednie gminy np. Winnica, Gołymin, już kilka lat temu -

myślały jak rozwiązać temat oświaty. W naszej gminie temat ten pozostaje. Dodatkowo pewne 

rzeczy uwarunkowane są warunkami lokalowymi. A jeżeli chodzi o 6 dzieci przypadających 

na 1 nauczyciela, to sprawa ta dotyczy Publicznych Szkół Podstawowych i Społecznej Szkoły 

Podstawowej, do której co roku dokładana jest coraz większa kwota z subwencji. 

Członek Komisji Jacek Grochowski nadmienił, że podczas likwidacji PSP w Gzach nikt -

nie zakładał, że powstanie stowarzyszenie. Dla przykładu podał, że kwota 500.000 zł, która jest 

przekazywana obecnie SSP miała być rozłożona na dwie szkoły podstawowe. 

Członek Komisji S. Franczak jego zdaniem, z tego, że jest stowarzyszenie wynikają same -

oszczędności. Gdyby dzieci poszły do PSP w Skaszewie koszty utrzymania 1 ucznia z 15.000 

zł zmalałyby o 2.000 zł, a to by nic nie dało. Natomiast wzrosłyby koszty utrzymania ucznia 

w Gzach. 

Członek Komisji J. Grochowski uznał, że kwota 28.000 zł rocznie jaką płaci SSP w Gzach -

do urzędu gminy nie ma znaczenia. 

Członek Komisji S. Franczak uważał, że nie jest kwestią utrzymanie budynku, ale etaty. -

Podkreślił, że nie zamykając szkół można znaleźć oszczędności w oświacie, a to trzeba zrobić 

w okresie od stycznia do marca. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie -

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok. 
" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 

przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 8 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 2 i 3. 


Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika Ewelina Stawińska 
 -

poinformowała, że istotą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy jest 

doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. 
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Dochody zgodnie z uchwałą budżetową wynoszą -13.077.041,47 zł , wydatki - 12.882.652,63 
zł. 
Nadwyżka budżetu wynosi 194.388,84 zł. 
Przychody budżetu jako wolne środki, zaangażowano - 101.661,16 zł. 
Rozchody budżetu wynoszą 296.050 zł.-

Zmiany wprowadzone w WPF to przedsięwzięcia. 
- Zwiększenie planu na " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Gzy " o 3.000 zł. Plan na rok 2016 wynosi- 159.744 zł. 
Jest to przedsięwzięcie dwuletnie. Na odpady w 2017 r. przeznacza się 319.488 zł. 

- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni olejowych 
położonych na terenie Gminy Gzy. Na rok 2016 plan na przedsięwzięcie wynosi 84.000 zł. 
Przedsięwzięcie jest dwuletnie. Na dostawę oleju opałowego w 2017 r. przeznacza się 
111.500 zł. 

- Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 
położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2016/201 7 . Na rok 2016 plan na 
przedsięwzięcie wynosi 44.000 zł. 
Przedsięwzięcie również jest dwuletnie. Na przewóz uczniów w 2017 r. przeznacza się 
66.000 zł. 

Jeśli chodzi o zmiany w budżecie to dotyczą zwiększenia dochodów o 12.506 zł. 
W dziale 852 - zwiększenie 100 zł. Jest to dotacja zgodnie z decyzją Wojewody 
Mazowieckiego. 
W dziale 900 - zwiększenie planu dotacj i o kwotę 12.406 zł zgodnie z pismem Woj ewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dochody po zmianach wynoszą -13.077.041,47 zł. 

W wydatkach zmniejszenie 20.018 zł i zwiększenie 42.524 zł.
-

W dziale 010 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł (wolne środki) przeznacza się na zadanie 
inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Stacji Uzdatniania 
Wody w Gzach ". 
Wójt B. Polańska dodała, że wniosek o dofinansowanie będzie można składać razem-

z wnioskiem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska przystąpiła do-

dalszego omawiania projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej : 
W dziale 600 zmniejszenie o kwotę 13.500 zł obejmuje: 
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 2.500 zł - wynika z zabezpieczenia 

środków do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy w roku budżetowym na projekty 
decyzj i o warunkach zabudowy 

- zmniejszenie wydatków o kwotę 11.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Opracowanie 
dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo ", 

Wójt B. Polańska wyjaśniła, że w budżecie na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji - " 
projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo " zaplanowano 40.000 zł . Na realizację 
dokumentacji została podpisana umowa na kwotę 20.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. 
Z zadania zostało zdjęte 11.000 zł na uzgodnienia i mapki. 
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Członek Komisji Marianna Filipowicz - zapytała jakie są szanse położenia asfaltu na w/w 

drodze? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że wniosek o dofinansowanie drogi 50% na 50% można 

składać w styczniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to jedyna droga, która 

kwalifikuje się, żeby gdziekolwiek złożyć wniosek o dofinansowanie. 

Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska - omawiała dalsze 

zm1any. 

W dziale710 - zwiększenie o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektów 

decyzji o warunkach zabudowy. 

W dział 801 - zwiększenie 11.000 zł 

- zwiększa się plan 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 

wjazdowej przy PSP Przewodowo ". 

Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że w budżecie na zadanie pn. " Utwardzenie placu kostką 

przy PSP Przewodowo " jest zaplanowana kwota 30.000 zł. Zwiększenie planu o 7.000 zł 

pozwoliłoby na zamknięcie pewnego etapu zadania. Kwota 4.000 zł dotyczy bramy wjazdowej 

od strony kotłowni. Poza tym konieczne jest malowanie korytarzy na górze i wymiana szafek, 

co ma być zrealizowane z budżetu szkoły. 

Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska - przystąpiła do 

omówienia zmian w projekcie uchwały budżetowej. 

W dziale 852 - zmniejszenie - 3.518 zł, zwiększenie -3.618 zł 

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

za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną (kwota pochodzi z dotacji), 

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

prawidłowego funkcjonowania GOPS. 

W dziale 900 - zmniejszenie 3.000 zł, zwiększenie 15.406 zł 

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł wynika z zabezpieczenia środków 

na materiały i wyposażenie w pozostałej działalności, 

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.000 zł przeznacza się na zadanie pn. "Gospodarka 

odpadami", 

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.406 zł przeznacza się na zadanie "Usuwanie 

i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy w 2016 r. " 

Plan dochodów po zmianach wynosi 13.077.041,47 zł. 

Plan wydatków po zmianach wynosi 12.882.652,63 zł. 

Nadwyżka budżetu wynosi 194.388,84 zł. 

Przychody jako wolne środki 101.661,16 zł. 

Kwota przeznaczona na spłatę kredytów - 296.050 zł. 

Członek Komisji S. Franczak przypomniał, że kwota zaplanowana w budżecie gminy na -

zadanie pn. "Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo " wynosi 30.000 zł w tym 

z funduszu sołeckiego - 10.000 zł przy czym przez ostatnie 3 lata na remonty szkoły 

wydatkowano ok. 120.000 zł. 
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Ze względu na zalecenie pokontrolne Straży Pożarnej w Publicznym Gimnazjum w Gzach 
z terminem realizacji -sierpień 2016 r. zgłosił wniosek, żeby kwotę 7.000 zł z "Utwardzenia 
placu przy PSP Przewodowo " przeznaczyć na "Położenie gresu na korytarzu (parter) w PG 
w Gzach". Wniosek swój uzasadnił tym, że powyższa kwota jest niewystarczająca na 
utwardzenie placu przy PSP w Przewodowie. Jednocześnie zaznaczył, że zakup i montaż 
bramy to również sprawa dyskusyjna ze względu na wyjazd. 
Wójt B. Polańska nawiązując do PSP w Przewodowie powiedziała, że swojego czasu była -

remontowana PSP w Skaszewie, gdzie wydatkowane zostały pokaźne pieniądze ze względu na 

potrzebę, a w PSP w Przewodowie nie było robione nic. To co było robione, z łazienkami na 

dole w PSP w Przewodowie nie było robione od powstania szkoły. Rury wodno-kanalizacyjne 

były w stanie, że groziło zalaniem budynku. Łazienki również były w tragicznym stanie i były 


przegradzane płytą. 

Jeśli chodzi o położenie gresu na korytarzu w PG w Gzach to kwota zabezpieczona w budżecie 

na ten cel w wysokości 10.000 zł jest za mała i wystarczy tylko na połowę, a gres trzeba położyć 

na cały korytarz. Według wstępnej oceny całkowity koszt zadania to kwota 20.000 zł. Myśli, 

że kwoty 1 0.000 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego trzeba szukać w budżecie szkoły, 

a kwotę 7.000 zł przeznaczyć na utwardzenie placu przy PSP Przewodowo. Jednak decyzja 

w tej sprawie należy do Rady. 

Członek Komisji S. Franczak - uznał, że nie neguje potrzeby utwardzenia placu przy PSP 

Przewodowo. Prosił, aby na razie poruszać się w kwocie 30.000 zł tj. w kwocie jaka na te 

zadanie jest zaplanowana w budżecie gminy, ponieważ i tak zadanie nie zostanie zamknięte. 

Członek Komisji Jacek Barkała podkreślił, że robione jest to, co jest najpotrzebniejsze. 
-

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński wyjaśnił, że plac betonowy zostanie niezmieniony. -

Chodzi głównie o wjazd gdzie wjeżdżają autobusy - ułożenie kostki betonowej o grubości 8cm 
na 492 m2, wykonanie przepustu ulicznego (regulacja studzienek kanalizacyjnych 2 szt.),-

ustawienie krawężników - 162 m. Wszystko to wycenione zostało na 37.000 zł. 
Członek Komisji Rolnictwa i Budżetu S. Franczak - wycofał zgłoszony wniosek, aby kwotę 
7.000 zł z "Utwardzenia placu przy PSP Przewodowo " przeznaczyć na "Położenie gresu na 
korytarzu (parter) w PG w Gzach ". 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 9 do 
niniej szego protokołu. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy Gzy na rok 2016. 

" Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za , 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 10 do 
niniej szego protokołu. 
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Ad. pkt 4. 

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

wcześniej podjęta uchwała w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socj alnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy została przekazana do nadzoru 
prawnego Wojewody. Po analizie uchwały zasugerowano ściślejsze określenie rozpiętości 
kwotowych stypendium. 
Nadmieniła, że w poprzedniej uchwale najniższa kwota stypendium wynosiła od 80% do nie 
więcej niż 200% zasiłku rodzinnego, przy czym był większy wachlarz możliwości. Teraz 
trzeba określić to ściślej. Zmiana ta dotyczy rozdziału 2, § 6 ust. 5, który w obecnym 
Regulaminie brzmi: 
,,5. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz od występujących w rodzinie 
ucznia okoliczności, wymienionych w § 5, ustala się wysokość stypendium szkolnego: 
1) 	 przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia w przedziale 0% -30% 

kryterium dochodowego 111 % - 120% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2-

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia w przedziale 31 % -
60% kryterium dochodowego 100% - 110% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt-

2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 
3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia w przedziale 61 % -
100% kryterium dochodowego 80% - 99% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2-

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych." 
Członek Komisji M. Filipowicz zapytała, na kiedy przypada termin rozliczania się ze-

stypendium szkolnego przez rodziców? 
Insp. ds. księgowości budżetowej Zastępca Skarbnika E. Stawińska odpowiedziała, że -

rodzice rozliczają się w miesiącu czerwcu i grudniu. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami za",

"
przy O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 

" "
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 11 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 5. 

Insp. ds. rolnych i ochrony środowiska Ewa Witkowska poinformowała, że obecny -

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016-2019 to aktualizacja poprzedniego 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2012-2015. Program był uzgadniany 
z Regionalną Dyrekcj ą Ochrony Środowiska w Warszawie i uzyskał pozytywną opinię Zarządu 
Powiatu Pułtuskiego. Program zawiera opisy środowiska tj. zasoby wodne, gleby, czystość 
powietrza, założenia, które nie są mocno wiążące i co można zrobić, jakie podjąć działania, 
żeby poprawić środowisko gminy, a nie pogorszyć. 
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Nadmieniła, że w poprzednim Programie nie było uwzględnionych przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
Poza tym od listopada 2015 r. na terenie gminy zwiększył się obszar Obszarów Szczególnie 
Narażonych, którym została objęta cała gmina oprócz wsi Nowe Przewodowo. 
Członek Komisji J. Grochowski zapytał, czy w skład Programu wchodzi gospodarka -

śmieciowa? 
Insp. ds. rolnych i ochrony środowiska E. Witkowska odpowiedziała, że gospodarka -

śmieciowa jest również ujęta w Programie. Jest to kontynuacja wychowania mieszkańców 
gminy, żeby jak najwięcej odpadów segregowali. 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi koszy do segregacji odpadów poinformowała, 
że do 4 osób przy segregacji śmieci przysługuje 2 kosze po 1201, od 5 osób i więcej przy 
segregacji śmieci przysługuje 3 kosze po 1201 lub 1 kosz 2401 i 1 kosz 1201, przy 10 osobach 
przysługuj e 4 kosze. Kosze są nieodpłatne. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016 2019. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 12 do 
niniej szego protokołu. 
Ad. pkt 6. 

Wójt B. Polańska - wyj aśniła, że proj ekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości dotyczy 
niezabudowanej działki o pow. 0,50 ha położonej we wsi Kozłowo przy studni głębinowej 
Wartość działki według wyceny rzeczoznawcy wynosi 10.500 zł. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, w jakiej formie będzie przetarg? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że przetarg będzie ustny. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
-

sprzedaży nieruchomości. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7 

Wójt B. Polańska w sprawach bieżących poinformowała: -

· Do sprzedaży są 2 działki we wsi Pękowo o wartości 18.000 zł i 23.000 zł brutto, uchwała 
była podjęta wcześniej. Zgodnie z decyzją mieszkańców pozostaje jedna działka ze studnią 
głębinową, położona w środku działek do sprzedaży. Poza tym miała być też ogłoszona do 
sprzedaży działka we wsi Kozłowo. Jednak w czasie zmian geodezyjnych Wydział Geodezji 
Starostwa Powiatowego w Pułtusku oddzielił budynki od gruntu, co wiąże się z opłatą za 
budynki, których nie ma. 
· Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy dotację w kwocie 50.000 zł na zadanie 
pn. "Przebudowa drogi gminnej Nowe Przewodowo ". Kwota dotacji zaplanowana w budżecie 
- 60.000 zł. Na wykonanie zadania będzie ogłaszany przetarg. 
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· Równocześnie z przebudową drogi będzie prowadzone powierzchniowe utwardzenie dróg 

z funduszu sołeckiego. 

· Gmina będzie przystępować do przetargu na żwirowanie dróg. 

Członek Komisji Marianna Filipowicz - zapytała, kiedy będzie realizowany odcinek drogi 

powiatowej Żebry - Słończewo, czy coś wiadomo w tym temacie? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie wiadomo nic. 
Jednocześnie powiedziała, że na remont dróg powiatowych na terenie gminy Gzy, po 

przetargach Powiat zamierza przeznaczyć 500.000 zł - 700.000 zł. W związku z tym należy 

rozważyć, czy realizować drogę powiatową Kozłówka - Ostaszewo na odcinku Kozłówka -

Gzy (PG), czy dokończyć remont drogi powiatowej Kozłówka - Krzemień na odcinku Grochy

Imbrzyki, żeby zamknąć zadanie lub w tym roku opracować dokumentację na odcinek drogi 

przez Gzy do PG, żeby można było złożyć wniosek o dofinansowanie z tzw. "mo stówek " 50 

na 50 na bardzo korzystnych warunkach, iż niewykorzystanych środków finansowych nie 

trzeba zwracać. Według najrozsądniej jest dokończyć remont drogi przez wieś Grochy

Imbrzyki, a na drogę przez Gzy opracować projekt i złożyć wniosek o "mo stówkę " w styczniu 

2017 r. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, czy coś wiadomo na temat przydomowych 

oczyszczalni ścieków? 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że zgodnie z wykazem, który jest 

umieszczany na stronie Urzędu Marszałkowskiego nabór wniosków o dofinansowanie ma być 

w miesiącu sierpniu 2016 r. 
Wójt B. Polańska poinformowała jeszcze, że nie ma pieniędzy na dofinansowanie-

przebudowy dróg lokalnych. Gmina może jedynie skorzystać z dofinansowania na drogę 

gminną Nowe Skaszewo-Sulnikowo. Na przebudowę dróg węższych wniosek można składać 

do FOGR. 

Członek Komisji P. Kownacki - zgłosił, że na drodze powiatowej Szyszki - Ostaszewo 

odcinek drogi jaki zgłaszał został zrobiony, ale już wybijają się doły. 

Członek Komisji J. Grochowski - zapytał, czy w budynku po starej szkole w Gzach ktoś 

mieszka? 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w budynku mieszka jedna rodzina. Dodała, że działka na 

której znajduje się szkoła w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele 

usługowo-mieszkaniowe. Całą powierzchnię działki można byłoby podzielić na 2 działki 

i sprzedać. 

Członek Komisji J. Grochowski - był zdania, że rodzina ta mogłaby się przenieś do budynku 

przy PSP w Przewodowie. 
Wójt B. Polańska - poinformowała, że proponowała mieszkanie w Przewodowie, mieszkanie 
w drewnianym budynku gminnym w Gzach, czy w Skaszewie Włościańskim, ale nic nie 

odpowiadało. 
Insp. ds. rolnych i ochrony środowiska Ewa Witkowska - powiedziała, że objęta planem 

działka musi mieć zachowane odpowiednie parametry. Sytuacja jest taka, że kilka centymetrów 

działki usługowej przechodzi przez budynek mieszkalny i nie ma możliwości podziału. 
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Członek Komisji J. Grochowski uznał, że rodzina ta mieszka bez umowy i nie ma prawa, -

że dostanie nakaz przeniesienia do innego lokalu. 

Wójt B. Polańska - dodała, że Pani była nauczycielem, a nauczycielowi powinno się zapewnić 

mieszkanie. 

Członek Komisji S. Franczak dopowiedział, że w lokalu, w którym mieszka rodzina, od -

dawien dawna cały czas mieszkał nauczyciel. 

Członek Komisji M. Filipowicz - nadmieniła, że niedługo zwolni się lokal w Szyszkach, który 

jest bardzo ładny i może on odpowiadałby tej rodzinie. 

Wójt B. Polańska - odnośnie arkuszy organizacyjnych szkół, które opracowali dyrektorzy 

poinformowała, że dostosowane są do budżetu na 2016 rok i nie są jeszcze podpisane. 

Pieniądze zostały jedynie na opał i na przeglądy. 

Nie ma delegacji, szkoleń, pomocy dydaktycznych. Środki finansowe z poszczególnych 

działów zostały przeznaczone na wynagrodzenia. 

W PSP w Przewodowie nauczyciel Pan Bobowski odchodzi na emeryturę i trzeba będzie 

wypłacić odprawę. Ma nadzieję, że w takiej sytuacji do końca października 2016 r. jest 

możliwość złożenia wniosku z rezerwy oświatowej 04. 

W tej chwili gmina będzie składać wniosek o środki z rezerwy oświatowej, iż od 1.09.2016 r. 

1 dziecko w PSP w Przewodowie wymaga nauczyciela wspomagającego. W związku z tym 

od 1.09.2016 r. należy zabezpieczyć środki. Myśli, że otrzymamy refundację. Refundację 

powinniśmy również otrzymać na dziecko niepełnosprawne w SSP w Gzach, które jest 

finansowane z budżetu gminy. 


Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący T. Sobieraj 
o godz. 10.55 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 


