
PROTOKÓŁ Nr 17/2016 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego 


w dniu 22 listopada 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 


pod przewodnictwem Tomasza Sobieraja - Przewodniczącego Komisji. 


Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj - o godzinie 10.10 otworzył posiedzenie Komisji, 
przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 8 członków Komisji tj. 100%, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr l do niniej szego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli : 
I. Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy 
4. Małgorzata Dworecka - insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
l. Rozpatrzenie wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim 

o zwiększenie środków finansowych na wykonanie zadania - zakup projektu sali 
gimnastycznej planowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie 
Włościańskim. 

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 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
na terenie gminy na 2017 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 
8. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, księgowej, 

administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy Gzy w roku 
szkolnym 2015/2016. 

II. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
13. Sprawy bieżące gminy. 
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednogłośnie - stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 1. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - wyjaśniła, że wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Skaszewie Włościańskim o zwiększenie środków finansowych na wykonanie zadania -
zakup projektu sali gimnastycznej planowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Skaszewie Włościańskim wpłynął do Rady Gminy za pośrednictwem urzędu. Przypomniała, 
że mieszkańcy sołectwa Skaszewo Włościańskie w 2015 r. przeznaczyli na ten cel cały fundusz 
sołecki, a mieszkańcy wsi Żebry-Falbogi część przydzielonego funduszu. Po przeanalizowaniu 
kosztów zakupu na rynku, do zakupu projektu sali gimnastycznej brakuje kwota 700 zł. 
W związku z tym w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy 
na rok 2016 zaproponowała zwiększenie wydatków w powyższej kwocie na dofinansowanie 
zakupu projektu. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał, jak długo będzie aktualny projekt? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że projekt będzie aktualny do póki nie będzie dokonanych 
zmian. Później trzeba będzie go zmieniać - przygotowywać do realizacji. 
Czlonek Komisji Jacek Grochowski - dodał, że temat był już omawiany dogłębnie i nie ma 
się nad czym rozwodzić. Osobiście był za przeznaczeniem kwoty 700 zł na dofinansowanie 
zakupu projektu sali gimnastycznej. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Skaszewie Włościańskim o zwiększenie środków finansowych w kwocie 700 
zł na wykonanie zadania - zakup projektu sali gimnastycznej planowanej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim. 
Komisji w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za",-

przy O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" pozytywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek - który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2 i 3. 

Skarbnik E. Glowacka -wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dokonane 
zmiany ze względu na zmianę planu wydatków majątkowych, wynik finansowy się nie zmienił. 
O wprowadzeniu zmiany w WPF zadecydowała kwota 700 zł. Od ostatniego podjęcia 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (12.09.2016 r.) Zarządzeniami 
Wójta Gminy wprowadzono dochody i wydatki zwiększające środki głównie na działalność 
GOPS jak również obecnym projektem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 
Gzy na rok 2016, iż musi być zachowana zgodność pomiędzy uchwałą budżetową, a WPF. 
w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 zostały 
zaproponowane następujące zmiany: 
Dochody zwiększa się o kwotę 60.494 zł 
- w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę 7.650 zł z uwagi na 

wykonanie wyższych dochodów z tytułu dochodów wynagrodzenia płatnika składek ZUS 
i podatku oraz dochodów z tytułu realizowanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Pułtusku z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych; 

- w dziale 756 - 18.517 zł - zwiększenie planu wykonania wyższych dochodów w podatku od 
spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 12.750 zł 



- 3 -

i zwiększenie planu o kwotę 5.758 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 


alkoholowych; 


- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 28.663 zł z tego kwota 12.450 zł 

dotyczy realizacji urnowy z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika 

w ramach robót publicznych w PSP w Przewodowie; kwota 14.413 zł dotyczy przyznanego 

odszkodowania z PZU SA wskutek zalania wodą (SSP w Gzach w budynku PG). 

- w dziale 852 - kwota 329 zł to otrzymana dotacja na zadanie rządowe zlecone; 

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 5.335 zł to kwota 

z rozliczenia z niewykorzystanej dotacji za rok 2015. 

W wydatkach jest propozycja następujących zmian: 

zmniejszenia - 36.000 zł 

zwiększenia - 96.494 zł 

Zmniejszenia 

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego - zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan odsetek od 

zaciągniętych kredytów w wyniku analizy przeprowadzonej za III kwartał i przewidywanego 

wykonania za IV kwartał; 

- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie planu wiąże się z zabezpieczeniem środków 

finansowych na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń (zadania rządowe zlecone). 

Zwiększenia 

- w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie planu na wydatki związane 

z opracowywaniem decyzji planu zagospodarowania przestrzennego. 

- w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 18.450 zł z tego kwotę 4.250 zł 

przeznacza się na diety za udział w posiedzeniach sesji i komisji; kwotę 2.400 zł przeznacza 

się na wynagrodzenie bezosobowe w związku z zastępstwem pracownika na stanowisku 

robotniczym z uwagi na chorobę; kwotę 4.000 zł przeznacza się na zakup programu 

komputerowego Rejestru V AT ( system ewidencji zakupu i sprzedaży V AT w związku 

z centralizacją VAT wszystkich jednostek podległych gminie od stycznia 2017 r.); kwotę 

7.800 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych 

w ramach robót publicznych; 

- w dziale 754 zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla 

jednostek OSP w związku z ich wystąpieniem o środki. 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 50.757 zł z tego: 

l .  Szkoły podstawowe - 34.165 zł z tego: kwotę 20.400 zł zwiększa się na wynagrodzenia 

i pochodne dla PSP Skaszewo w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela od 

1.09.2016 r. do 30.06.2017 r.; kwotę 12.465 zł przeznacza się na naprawę szkody dla SSP 

w Gzach w związku z zalaniem pomieszczeń; kwotę 700 zł przeznacza się na dofinansowanie 

zakupu dokurnentacj i projektowej hali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim. 
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2. Oddziały przedszkolne- 4.779 zł z tego: kwotę 3.279 zł przeznacza się dla SSP w Gzach 
z uwagi na zwiększenie wydatków na l ucznia; kwotę 1.500 zł przeznacza się na wydatki 
ZUS od wynagrodzeń w PSP Skaszewo. 

3. Przedszkola- kwotę 10.000 zł przeznacza się na wydatki związane z opłatą za dzieci 
zamieszkałe w naszej gminie, a uczęszczające do przedszkoli w innych gmin. 

4. Gimnazja- 1.349 zł przeznacza się na materiały w związku z zalaniem pomieszczeń 
i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy-
64 zł. 

- w dziale 851 - kwotę 5.758 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

- w dziale 852 Pomoc społeczna - 8.329 zł z tego kwotę 2.000 zł przeznacza się na opłaty 
rodziny zastępczej; kwotę 6.000 zł przeznacza się na opłacenie składek ZUS za osoby 
pobierające świadczenia z pomocy społecznej; kwotę 329 zł na opłatę składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. 

- w dziale 854- kwotę 4.400 zł przeznacza się na dofinansowanie pomocy materialnej dla 
uczniów w wysokości 20% jako wkład własny Gminy. 

- w dziale 900 - kwotę 2.800 zł przeznacza się na zakup dekoracji świątecznej w oświetlenie 
ulic w miejscowości Gzy. 

Wyjaśniła, że w załączniku nr 8 nastąpiły błędy pisarskie: 
- w poz. 14 wpisano w zadaniu mylnie nazwę wsi Skaszewo, a powinno być Sulnikowo; 
- w poz. 40 wpisano sołectwo Skaszewo, a powinno być Gotardy. 
Obydwie zmiany zostały uwzględnione. 
Poza tym poprosiła o wprowadzenie do budżetu dodatkowych zmian: 
- kwoty 14.859 zł w związku ze złożonym wnioskiem o środki z rezerwy na odprawy dwóch 

nauczycieli z PSP Przewodowo w związku z odejściem na emeryturę, która zrefunduje 
wydatki i zwiększy dochody i wydatki. 

Środki zaproponowała przeznaczyć dla PG w Gzach w części na ZUS i na paliwo. 
Druga zmiana, która jest planowana to zwiększenie dotacji celowej w dziale Oświata 
i wychowanie na zakup podręczników darmowych. Na podręczniki była składana korekta 
wniosku w PSP Przewodowo i PG Gzy. Dla PSP Przewodowo jest to - 200 zł, dla PG Gzy -
525 zł. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj zapytał, czym było spowodowane zalanie-

pomieszczeń w budynku szkolnym w Gzach? 
Wójt B. Polańska wyjaśniła, że awaria była w bibliotece PG i zalane było pomieszczenie -

biblioteki, a na dole pomieszczenie Społecznej Szkoły Podstawowej (sprzęty i podłoga), co 
zostało zgłoszone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Członek Komisji J. Barkała zapytał, czy była to awaria, czy zaniedbanie czyichś-

obowiązków i nie sprawdzenie kranów? 
Wójt B. Polańska odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć. Bardzo często jest -

zmiana ciśnienia wody i być może to było przyczyną zalania pomieszczeń. 
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Członek Komisji J. Barkała - uznał, że nie jest to pierwszy przypadek zalania PG. Uważał, że 

należałoby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do dyrektora szkoły, a dyrektor w stosunku 

do pracowników, bo skoro sprzątaczka sprząta to mogłaby sprawdzić krany, czy są zakręcone. 

Wójt B. Połańska dodała, że trudno jej powiedzieć z czego to wynikło. Być może zalanie -

pomieszczeń wynikło z ciśnienia wody. Dokładnie nie wie, ale wg PZU naj prawdopodobniej 


pękła uszczelka pod wpływem ciśnienia wody. 


Członek Komisji Mariusz Mordwiński - odnośnie zakupu dekoracji świątecznej 


w oświetlenie ulic w miejscowości Gzy, zapytał gdzie miałoby to być? 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że 6 dekoracji świątecznych zostało zainstalowane w ramach 


umowy z Zakładem Energetycznym. W tej chwili chodzi o przedłużenie na 5 słupach za 


kościół, żeby to zamknąć. 


Czlonek Komisji J. Barkała - zapytał, czemu dekoracje świąteczne mają być w miejscowości 


Gzy jak na terenie gminy jest ponad 30 miejscowości? Według niego dekoracje świąteczne na 


pewno mogą być w każdej miejscowości. Dziwił się, że w budżecie gminy nie ma środków 


finansowych na równiarkę, a znalazła się kwota 2.800 zł na oświetlenie świąteczne. 


Członek Komisji M. Mordwiński - dodał, że zawożąc dzisiaj syna do teściów we wsi Żebry


Wiatraki nie da się jechać drogą żwirową. 


Wójt B. Polańska powiedziała, że doskonale o tym wie bo równanie miało być zrobione 
-

już dawno. Tylko kiedy porównać drogi jak ciągle pada deszcz. Dodała, że drogi jak we wsi 

Żebry -Wiatraki są we wsi Nowe Borza i droga Nowe Skaszewo - Sulnikowo Uznała, że ze 

względu na stan pogody jaki jest, można powiedzieć, że wszystkie drogi żwirowe są w marnym 

stanie. 

Członek Komisji J. Barkała - dopowiedział, że z informacji jakie uzyskał od mieszańców wsi 

Nowe Borza potrzeba równiarki na drogi była zgłaszana dwa razy, przed opadami deszczu. 

Wójt B. Połańska - potwierdziła, że sohys wsi Nowe Borza zgłaszał potrzebę równiarki przed 

opadami deszczu, które nastąpiły zaraz i cały czas nie ma pory, żeby to zrobić. 

Członek Komisji J. Barkała poinformował, że przeznaczenie kwoty 2.800 zł na dekoracje -

świąteczne w jednej miejscowości jest bezzasadne. 

Wójt B. Polańska - uważała, że zakup dekoracji świątecznych na przedłużenie jest stosowny, 

żeby zamknąć ciąg, a kwota za nie, nie jest wygórowana. Jednak decyzja w tej sprawie należy 

do Rady. 

Członek Komisji Piotr Kownacki jego propozycja to dekoracje świąteczne powinny być -

tam gdzie są kościoły i skupiska ludzi tj. w Gzach, Przewodowie, Szyszkach. 

Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady Leon Pyteł przypomniał, że co -

roku wydatki miały się zmniejszać, a co roku wydatki się zwiększają. 

Członek Komisji Marianna Fiłipowicz - stwierdziła, że dekoracja świąteczna jest sezonowa 
nie będzie pociągała wielkich kosztów. 

Członek Komisji J. Barkała - uznał, że jeżeli ma być instalowana dekoracja to przy 

wszystkich kościołach albo wcale. 

Wójt B. Polańska - zakup dekoracji świątecznej w oświetlenie ulic we wsi Gzy motywowała 

tym, że w Gzach znajduje się Urząd Gminy i inne instytucje, a dekoracje są już zamontowane 
na 6 słupach. 
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Członek Komisji P. Kownacki jego propozycja to zakup dekoracji świątecznej nie do -

wszystkich miejscowości parafialnych w jednym roku, ale w następnym roku i kolejnym, 
żeby koszty zakupu były niższe. 
Członek Komisji J. Grochowski uważał, że w miejscowościach gdzie są kościoły niech -

byłyby dekoracje świąteczne. Miejscowość Gzy to miejscowość gminna i parafialna. Wie, że 
to kosztuje, ale cieszy oko. Według niego pieniądze trzeba oszczędzać, ale i takie rzeczy są też 
potrzebne. 
Członek Komisji M. Filipowicz- uważała, że kwotę 2.800 zł na zakup dekoracji świątecznej 
w we wsi Gzy należy zaakceptować, a w przyszłości pomyśleć o ewentualnym zakupie 
świątecznej dekoracji do pozostałych miejscowości parafialnych na terenie gminy. 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pyteł- zapytał Panią Wójt, czy 
ze środków, które w budżecie daloby się wygospodarować środki na zakup żwiru, ponieważ 
na dwóch odcinkach trzech dróg samo równanie równiarką sprawy nie załatwi i trzeba byłoby 
dowieźć trochę żwiru. Chodzi tu o sołectwo Żebry-Wiatraki i Nowe Borza. 

-Wójt B. Polańska odpowiedziała, że sprawa nie jest prosta, ponieważ na żwirowanie 
ogłaszany jest przetarg i żwirowanie jest realizowane w ramach przetargu. Nadmieniła, że 
mieszkańcy wsi Nowe Borza i Begno, co roku przeznaczają środki funduszu sołeckiego na 
żwirowanie dróg. Jednak część sołectw fundusz sołecki przeznacza na inne cele, a później 
zwraca się o żwirowanie. Uznala, że trzeba to przemyśleć i na drugi rok zwiększyć ewentualnie 
środki na żwirowanie. Dodala też, że należy się zastanowić również na istnieniem funduszu 
sołeckiego, iż są wsie, które nie mają na co wydać przyznanych środków finansowych, 
a w miejscowościach, w których byłaby potrzeba zwiększenia środków na remont środków nie 
ma. 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pyteł zwrócił uwagę na-

konieczność wykopania rowu odwadniającego we wsi Żebry-Wiatraki, gdyż na drogę wylewa 
się woda i zalewa ją. 
Wójt B. Połańska- zgodziła się z wypowiedzią Pana L. Pytla. Poinformowała, że dwa lata 
temu Gmina Świercze wykopała na terenie swojej gminy wszystkie rowy odwadniające drogi 
do granicy z gminą Gzy. W związku z tym napływ wody z terenu gminy Świercze zalewa 
grunty sąsiadujących miejscowości gminy Gzy. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj odnośnie środków na zakup dekoracji świątecznej, -

myślał, że w kolejnym roku należałoby się zastanowić jak powiedział Pana Grochowski 
i Kownacki, żeby może podzielić symbolicznie i inne miejscowości, żeby za jakiś czas było 
przeświadczenie, że gdzie indziej też coś się dzieje i coś widać. 
Pytań więcej nie było. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 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 4 do 
niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie -

zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu- 8 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 5 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że ze względu na dużą ilość zadań do realizacji, do 

opracowania projektu budżetu gminy na 2017 r. przyjęła kwotę 50 zł za Idt żyta tj. obecną 

cenę, pomimo, że w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu żyta 

za okres II kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 

wynosi 52,44 zł za 1 dt. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zapytał Panią Wójt, czy konsultowała cenę 1 dt żyta 

z sąsiednimi gminami? 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że nie. Uznała, że cena Idt żyta do celów wymiaru 

podatku na terenie gminy Gzy jest wysoka w powiecie pułtuskim, ale nie ma podatku od 

mieszkań, co jest w innych gminach i mniejszy podatek od nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj zapytał Panią Skarbnik jakie byłyby planowane -

przychody w budżecie gminy przy kwocie 50 zł za 1 dt żyta? 

Skarbnik E. Glowacka odpowiedziała, że przychody byłyby na poziomie jak w 2016 r.-

Członek Komisji M. Fiłipowicz - zapytała, jaki będzie skutek obniżenia dochodów z tytułu 

obniżenia ceny żyta? 

Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Malgorzata Dworecka - odpowiedziała, że 

z tytułu obniżenia ceny Idt żyta z kwoty 52,44 zł do kwoty 50 zł skutek obniżenia dochodów 

wynosi 43.000 zł. 

Członek Komisji J. Grochowski - poinformował, że kwota jest nie bagatelna. Przypomniał 

czas kiedy Rada obniżała cenę żyta z 70 zł za 1dt żyta do kwoty 50 zł , wtedy obniżka miała 

znaczenie, była ogromnym skutkiem. Teraz członkowie komisji są świadomi aby nie zjechać 

do niższej ceny 1 dt żyta. 

Skarbnik E. Głowacka dodała, że miało to za dwa lata skutek w dochodach w subwencji -

wyrównawczej, którą Gmina otrzymała o ponad 200.000 zł mniej. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj był zdania, że 50 zł za 1 dt żyta to kwota z trochę -

wyższej półki. Natomiast podatek rolny to jedyny podatek, który ratuje gminę we wszystkim. 

Wójt B. Polańska - dodała, że stawka za 1 dt żyta jest obniżana jedynie w powiecie pultuskim, 

natomiast w powiecie ciechanowskim stawki są maksymalne. 

Członek Komisji M. Fiłipowicz jej zdaniem, propozycja Pani Wójt jest bardzo rozsądna i -

do przyjęcia. 

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

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2017 rok. 
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" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 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 6 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 5. 


Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Małgorzata Dworecka - wyjaśniła, że 

obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. zostały ogłoszone górne granice 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 r., które w stosunku do roku 2016 
uległy obniżeniu o 0,9%. 
W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
stawki obniżone zostały tylko tam gdzie były najwyższe: 
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 pażdziemika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego z kwoty 3 zł do kwoty 2,98 zł. 
Jest to naj wyższa stawka, a na terenie gminy grunty takie nie występują; 
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 4,65 zł 
do kwoty 4,61 zł. 
Jest to naj wyższa stawka. Na terenie gminy jest około 1.453 m2 budynków i stanowi 58 zł 
ubytku w budżecie na 2017 r. 
Pozostałe stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie 2016 roku. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie -

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 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 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 

Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych M. Dworecka powiedziała , że-

obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. zostały ogłoszone górne granice 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 r., które w stosunku do roku 2016 
uległy obniżeniu o 0,9%. 
W projekcie uchwały obniżone zostały stawki podatku od środków transportowych dla 
pojazdów, dla których były określone stawki wyższe od ogłoszonych w w/w obwieszczeniu. 
Na dzień dzisiejszy na terenie gminy jest 41 pojazdów. Zmniejszenie dochodów od środków 
transportowych z uwagi na obniżenie stawek podatku na dzień 22.11.2016 r. wynosiłoby 2.500 
zł. 



- 9 -

Zmiany obejmują: 

- § I pkt I: 

lit. b powyzej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 748,00 zł; (5 pojazdów) , było 806,00 zł; 

lit. c powyzej 9 ton do ponizej 12 ton - 888,00 zł; (14 pojazdów), było 1.036,00 zł; 

Załącznik nr I - Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy: 

- liczba osi i dopuszczalna masa całkowita - cztery osie i więcej nie mniej niz 29 , 
mniej niz 31 ton (I pojazd) stawka podatku - inny system zawieszenia osi jezdnych-
3.072,00 zł, było 3.100,00 zł; 

- Załącznik nr 2 - Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy: 

- liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; 

ciągnik balastowy + pnyczepa nie mniej niz dwie osie w pnedziale 31, stawka podatku oś 

jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równowame 2.374,00 zł, inne systemy zawieszania osi jezdnych 2.374 zł; (8 pojazdów), było 

2.396,00 zł. 

Ogółem zmiany wystąpiły dla 28 pojazdów. 

Pytań nie było. 

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

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 


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


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


niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 7. 


Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych M. Dworecka - wyjaśniła, ze uchwale z dnia 


30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 


podatkowych na końcu informacji i deklaracji był zapis o odpowiedzialności karnej. Na 


podstawie wyroku sądu z dnia 16 czerwca 2016 r., warunkiem wpisania do formularza 


odpowiedzialności karnej powinien być zapis w ustawie o podatkach lokalnych, podatku 


rolnym i podatku leśnym. Z uwagi na to, ze ustawodawca nie przewidział takiej 


odpowiedzialności, nie mOZna przenieść takiego zapisu w drukach i formularzach, które słuZą 


do wymiaru podatku. Innych zmian w drukach i formularzach nie ma. 


Pytań nie było. 


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


określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 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 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Skarbnik E. Głowacka poinformowała, ze zgodnie ze zmianą ustawy o samorządzie-

gminnym art. 10 mówi, ze Gmina moze zapewnić wspólną obsługę w szczególności 

administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym Gminy zaliczonych 
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do sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom kultury i innym osobom prawnym 

(spółki) zwanych jednostkami obsługiwanymi. 

Art. lOb mówi, że wspólną obsługę może prowadzić urząd gminy lub inna jednostka 

organizacyjna związku międzygminnego. Rada Gminy w drodze uchwały określa jednostki 

obsługiwane , jednostki obsługujące i zakres obowiązków powierzonych jednostkom 

obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Wyjaśniła, że po likwidacji Zespołu Obsługi Szkół 

w Gzach obsługa jednostek była prowadzona na podstawie porozumień z dyrektorami szkół. 

Podjęta przez Radę uchwała wejdzie w życie od I stycznia 2017 r. 

Jednocześnie nadmieniła, że opracowany projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych 

Gminy Gzy, został przesłany do sprawdzenia do Biura Prawnego Wojewody i może ulec 

zmianie. W związku z tym mogą być do niego autopoprawki. 

Pytań nie było. 

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

organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla 

jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 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 

niniejszego protokołu. 

W tym momencie posiedzenie Komisji opuścił członek Komisji Mariusz Mordwiński 


pomniejszając ilość członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 7 osób. 


Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska wyjaśniła, że głównym celem programu jest zdynamizowanie działań 
-

w sferze zadań publicznych oraz dalsze budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą , 

a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu rozpoznawania i zaspokajania 

potrzeb mieszkańców , a przez to podnoszeniu poziomu życia mieszkańców gminy oraz 

wzmocnienia roli aktywności obywatelskiej. Po podjęciu uchwały na realizację zadań 

ogłaszany jest konkurs dla Organizacji Pozarządowych oraz Podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wybierany jest podmiot 

przedstawiający naj korzystniej szą ofertę. Dodała, że na terenie gminy nie ma zarejestrowanej 

żadnej organizacji pozarządowej. 

Członek Komisji J. Grochowski uważał, że jeżeli Gmina ma powierzyć komuś 15.000 zł-

co jest nie bagatela, to lepiej wykorzystać środki finansowe we własnym zakresie organizując 

zawody sportowe, czy dożynki, a nie przekazywać jakiejś organizacji pozarządowej. Jego 

zdaniem, taka współpraca jest niekonieczna. 

Członek Komisji Stefan Franczak zapytał, czy obowiązkiem Rady jest podjęcie takiej -

uchwały? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że w ustawie o działalności pożytku publicznego-

i o wolontariacie jest zapis, że Rada Gminy podejmuje uchwałę do 30 listopada. 

Czlonek Komisji J. Grochowski uznał, że Rada może podjąć taką uchwałę, ale może -

ją i odrzucić. 
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Członek Komisji S. Franczak - jego zdaniem, jeżeli na terenie gminy nie ma organizacji 

pozarządowych to wyodrębnioną kwotę w projekcie uchwały można wydać na zadania 

realizując je we własnym zakresie. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj był zdania, że Gmina sama wie najlepiej' jak-

realizować zadania . Po czym poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Gzy. 

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - O głosami "za", 
" " 

przy 6 głosach "przeciwnych oraz l głosie "wstrzymującym negatywnie zaopiniowała w/w 

projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 

Wójt B. Połańska - omówiła stan organizacji i bazę lokalową, poziom nauczania w szkołach, 

formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole, stan 

realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół, działania podejmowane przez 

szkoły oraz finansowanie zadań oświatowych. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poinformował, że analizując stopnie awansu-

zawodowego nauczycieli jest się czym pochwalić. Natomiast wyniki mają trochę do życzenia. 

A stwierdzenia, że osiągnięcia są wypadkową nauczania i uczenia się, mogą być trochę 

asekuracyjne. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach Gminy Gzy w roku szkolnym 

2015/2016 - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pyteł przedstawił informację o złożonych oświadczeniach -

majątkowych radnych Gminy Gzy za 20 15 r. Poinformował, że w wyniku analizy oświadczeń 

majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Pułtusku u części radnych 

stwierdzono drobne nieprawidłowości. 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych - stanowi 

załącznik nr 13 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 12. 
Wójt B. Polańska przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych -

pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 

Gzy. Natomiast w wyniku analiz oświadczeń majątkowych przez urzędy skarbowe drobne 

nieprawidłowości stwierdzono tylko u dwóch osób. 

Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych - stanowi zalącznik nr 14 

do niniejszego protokołu. 

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puhusku o wynikach analizowanych 

oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta, pracowników 

samorządowych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 r. - stanowi 

załącznik nr 15 do niniej szego protokołu. 
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Ad. pkt. 13. 

Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących Gminy poinformowała: 
" 

- wczoraj (21.11.2016 r.) do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi 

złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki". 

- w trakcie opracowywania do złożenia jest wniosek na przydomowe oczyszczalnie ścieków; 

- trwa przebudowa drogi powiatowej Kozłówka - Borza Strumiany- Ostaszewo na odcinku 

Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Gzy-Żebry Włosty w miejscowości Gzy; 

- trwa realizacja funduszu sołeckiego; 

- w dniu 28.11.2016 r. w Poświętnem odbędzie się spotkanie wójtów, starostów odnośnie 

reformy oświatowej z Panią Kurator Wojewódzką Oświaty i Panem Wojewodą; 

- wpłynęło do niej pismo Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy o ustosunkowanie się do zmian 

jakie mają nastąpić w oświacie i jak mogą przełożyć się na sytuację szkół w gminie Gzy, 

w tym na funkcjonowanie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach, chociaż Urząd Gminy 

nie jest dla niej organem prowadzącym. 

Pani Wójt przypomniała tu o podjętej w 2015 r. przez Radę Gminy uchwale w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej trzech lat lokali użytkowych stanowiących 

własność Gminy Gzy. Zawarta umowa użyczenia obowiązuje do 31.08.2019 r. 
Myśli, że to urząd gminy , a nie odwrotnie powinien zapytać się, co zamierza Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Gzy, jak zamierza funkcjonować dalej SSP w Gzach, gdyż do końca stycznia 

2017 r. jest tylko czas na podejmowanie uchwał przez samorządy w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii 

kuratora oświaty do dnia 31.03.2017 r. należy podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci 

szkół do nowego ustroju szkolnego. 

Poinformowała, że wygaszanie gimnazjów może być realizowane w różnych wariantach przez: 

- przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową; 

- włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej; 

gimnazjum w-liceum.ogólnoksztalcące albo technikum; 

- włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum; 

- przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę pierwszego stopnia 

lub włączenie gimnazjum do szkoły branżowej pierwszego stopnia. 

Nadmieniła, że w przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty bądź nie 

podjęcia uchwały o dostosowaniu szkół do nowego obowiązku szkolnego do 31.03.2017 r. 

obowiązywać będą dotychczasowe uchwały w sprawie sieci szkół, a organ samorządu 

terytorialnego opracuje i poda do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci 

szkół jaki będzie obowiązywał od dnia 1.09.2017 r. z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, 
które nastąpią z mocy prawa. 

Poza tym do Urzędu Gminy wpłynęło pismo skierowane do wójtów, podpisane przez 

Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie 
Mazowieckim, w którym zwraca się o rozważenie możliwości powołania zespołu 

konsultacyjnego lub innych podmiotów, które byłyby pomocne podczas projektowania zmian 

w prawie oświatowym. 
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Członek Komisji J. Barkała - powiedział, że w budżecie gminy na 2016 r. zaplanowane są 
odprawy emerytalne. Następnie zapytał, czy pracownicy ci odchodzą, ponieważ widzi, że 
osoby które miały odejść pracują? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że osoby te w tym roku nie odchodzą tylko na początku 
następnego roku. 
Członek Komisji J. Grochowski - odnosząc się do przebudowy drogi powiatowej Kozłówka 
- Borza Strumiany- Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Gzy-Żebry 
Włosty w miejscowości Gzy powiedział, że z wypowiedzi Pana dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Pułtusku zrozumiał, że przy cmentarzu będzie kryty rów i rura. Dziś natomiast 
widzi rów, a nie widzi rury, co zdaniem jego nie za bardzo wygląda. 

Czlonek Komisji S. Franczak - poinformował, że rury nie będzie ze względów finansowych. 
Nie ma też parkingu. Miały być usunięte wszystkie drzewa, a wycięte zostały tylko tam gdzie 
przeszkadzały przy wykopaniu rowu. A po prawej stronie ma być postawiony zakaz 
zatrzymywania się i postoju. 
Członek Komisji P. Kownacki nadmienił, że dużo ludzi pyta się o przydomowe-

oczyszczalnie ścieków i nie wie co odpowiedzieć. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że opracowywany jest wniosek o dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na projekty zgłoszone i opłacone przez mieszkańców 
gminy. Z tego co wie, ocena wniosków będzie surowa, ponieważ wniosków będzie dużo, 
a pieniędzy mało. Poza tym z tej puli pieniędzy będą również dofinansowywane wodociągi 
i kanalizacje. 
Członek Komisji M. Filipowicz - zapytała, czy coś jest wiadomo w temacie drogi powiatowej 
Lady - Gotardy? 
Wójt B. Połańska - odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy jest ocena złożonych wniosków 
o dofinansowanie. Prawdopodobnie wniosków o dofinansowanie jest złożonych dużo. Aby 
były pozytywnie rozpatrzone wszystkie wnioski ma być zmniejszona wysokość 
dofinansowania z 50% na 40%. 
Pani Wójt poinformowała jeszcze, że wpłynęło pismo z Polskiego Radia - "Radio dla Ciebie ", 

które chce odwiedzić gminę Gzy w okresie maj - wrzesień 2017 r. z prośbą o organizację tego 

przedsięwzięcia i przyjęcia przez nią tytułu współorganizatora oraz o wsparcie finansowe 

poprzez partycypowanie w kosztach organizacji z obsługą techniczną w kwocie 35.000 zł netto. 

Celem jest dotarcie do jak największego grona mieszkańców gminy Gzy i zapoznanie się z ich 

troskami itp. 

Członkowie Komisji byli zdania - że "Radio dla Ciebie " może przyjechać do gminy Gzy, ale 

partycypowania w kosztach nie będzie. 

Wójt B. Połańska - poinformowała również o targach rolniczych, które odbędą się w dniach 

25-27.11.2016 r. w Nadarzynie. Dla chętnych na wyjazd są zaproszenia. 

Członek Komisji J. Barkała - pytał o kwotę 10.000 zł na dokumentację pod zbiorniki 

retencyjne w hydroforni w Gzach i możliwość dofinansowania. 

Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że dokumentacja jest w trakcie realizacji. 
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Skarbnik E. Glowacka - dopowiedziała, że możliwość dotacj i , pożyczki nisko 
oprocentowanej naj prawdopodobniej będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Ale Gmina musi mieć też i wkład własny, ponieważ nie ma możliwości 100% 

finansowania. 
Członek Komisji i jednocześnie Przewodniczący Rady L. Pytel - pytał, czy będzie 
równiarka. 
Wójt B. Połańska - odpowiedziała, że jak będzie ładna pogoda to od jutra równiarka pójdzie 
w teren na drogi. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący T. Sobieraj 
12.35 zamknął posiedzenie Komisji. 

o godz. 
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