
PROTOKÓŁ Nr2812017 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 21 grudnia 2017 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Tomasza S obieraj a Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj o godzinie 9.05 otworzył posiedzenie Komisji, -

przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu. 

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli : 

l .  Barbara Polańska - Wójt Gminy 
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta 
3. Ewelina Stawińska - Skarbnik Gminy 
4. Maria Kurpiewska - Przewodniczący GKRP A w Gzach 
Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2018 rok. 
4. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy. 
5. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2018. 
6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gzy. 
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII1172/14 Rady Gminy Gzy z dnia 
20 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018. 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

11. Sprawy bieżące gminy. 

Wójt Gminy Barbara Polańska wystąpił' z wnioskiem o wprowadzenie do porządku 
-

posiedzenia Komisji dodatkowego punktu - "Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych 
prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania dotacji". 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku -

posiedzenia dodatkowego punktu "Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na 



i 

t 

 

I 
f 
t 
; 
, 

! 
I 
r 
! 

ł 
f 

l 
J 
t 

I 
I 

- 2 -

terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

dotacji". 
" Komisja w obecności 6 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 6 głosami "za , 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" - pozytywnie rozpatrzyła 

wniosek o wprowadzenie wf w punktu. 

Ustalono, że punkt ten będzie rozpatrywany jako pkt 11 porządku posiedzenia, a "Sprawy 

bieżące gminy jako pkt 12 posiedzenia. 

Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017. 

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2018 rok. 

4. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców gminy. 

5. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2018. 
6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gzy. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/172114 Rady Gminy Gzy z dnia 

20 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018. 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

11. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 

wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 

12. Sprawy bieżące gminy. 


Porządek posiedzenia Komisji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 1 i pkt 2. 

Skarbnik Gminy Ewelina Stawińska - powiedziała, że dochody są na poziomie 


15.860.871,28 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 28.000 zł. 


Z uwagi na brak zainteresowanych kupnem działki, kwotę powyższą należało zdjąć z budżetu 


Gminy. Dochody majątkowe są na poziomie 230.315,83 zł, dochody bieżące w kwocie 


15.630.555,45 zł. 


Wydatki wynoszą 16.050.508,28 zł w tym wydatki bieżące w kwocie - 15.166.935,81 zł, 


wydatki majątkowe w kwocie - 883.572,47 zł. 


Deficyt budżetu stanowi kwotę 189.637 zł. 


Spłata kredytów (rozchody) - 400.000 zł. 


Przychody- 589.637 zł. 


W budżecie Gminy w wydatkach w rozdziale 010 na inwestycjach zabrakło na modernizację 


łazienek w Urzędzie Gminy 5.000 zł. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że na modernizację łazienek była kwota 20.000 zł, ale doszły 


dodatkowe koszty związane z zakupem rury wentylacyjnej i materiałów. 
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W dziale 750 - Administracja zostało zdjęte 15.000 zł z wynagrodzeń na załatanie wydatków, 

a ze składek na ubezpieczenie społeczne kwotę 3.100 zł. 

W dziale 757 - zdjęto kwotę 20.000 zł z odsetek. 

W dziale 80 l zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za dzieci 

zamieszkałe na terenie naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. 

W dziale 852 zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.580 zł i zmniejszenie w kwocie 480 

zł wynika z przeprowadzonej analizy [mansowej i zabezpieczenia środków dla prawidłowego 

funkcjonowania jednostki GOPS do końca roku budżetowego. 

Nadmieniła, że z uwagi na to, że Gmina otrzymała dotacje konieczne będzie wprowadzenie ich 

w dochodach i wydatkach w autopoprawkach : kwota 8.400 zł na ,,500+", zmian 

kosmetycznych, zwiększenie na zasiłki celowe w GOSP dla mieszkańca bezdomnego z naszej 

gminy. Stawka dobowa utrzymania osoby wynosi 30 zł. Mieszkaniec przebywa 

w Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych w miejscowości Dreglin Gmina 

Glinojeck. 

W tym momencie na salę obrad przybyli członkowie Komisji Marianna Fźlipowicz i Leon 
Pytel. Aktualna ilość radnych biorqcych udział w posiedzeniu 8 . -

Pytań nie było. 

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

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Komisji w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami za"
"
przy O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 

" "
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 
proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Gminy Gzy na rok 2017. 
Komisji w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami za"

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

" "
projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 proponowany 
na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach 

Maria Kurpiewska przedstawiła główne założenia Gminnego Programu Rozwiązywania -

Problemów Alkoholowych na rok 2018, który jest związany i ściśle oparty na przepisach 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkohololizmowi. Następnie przedstawiła główne wytyczne do działalności w tym programie, 
które są pobierane z infonnacji raportów na Komisariacie Policji w Świerczach, danych 
opartych na sprawozdaniach z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na infonnacjach 
ze szkół po przez prowadzenie ankiet, obserwacji nauczycieli i dyrektorów. 
Zwróciła uwagę, że ramowy program działania jest oparty na jednym celu głównym, który 
dotyczy ograniczenia szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających 
z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz używania narkotyków 
i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. Powiedziała, że 
zadania główne są oparte na nowych wytycznych, ponieważ gminne komisje wykonujące 
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zadania tego programu są zobowiązane do uwzględnienia profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej, wskazującej i rehabilitacyjnej. Ma to ścisły związek z Narodowym Programem 

Zdrowia, ponieważ od ubiegłego roku istnieje obowiązek sprawozdawczości w tym zakresie. 

W dalszym ciągu będą kontynuowane prace konsultacyjne w punkcie w którym zatrudniona 

jest raz w tygodniu po 2 godziny, pani terapeutka od uzależnień oraz pani psycholog, które są 

dostępne dla wszystkich mieszkańców. Pani Kurpiecka zaznaczyła, że wiele działań będzie 

odbywało się w szkołach poprzez różnego rodzaju zajęcia profilaktyczne, dofinansowanie 

imprez oraz organizowanie imprez ogólnodostępnych dla mieszkańców. Jest zamiar 

dofinansowywania zakupu różnego rodzaju mateńałów. Przewidywane jest rówmez 

ewentualne fmansowanie opinii biegłych, ponieważ są przypadki, że osoby uzależnione trzeba 

kierować na zobowiązanie do leczenia po przez sąd. Ogólny budżet na ten cel jest przewidziany 

w kwocie 40.425 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 37.525 zł i przeciwdziałanie-

narkomani 2.900 zł. Propozycja wynagrodzeń dla komisji jest następująca: dla-

przewodniczącego komisji miesięcznie na umowę zlecenie kwota 250 zł brutto, dla zastępcy 

przewodniczącego na umowę zlecenie raz na kwartał kwota 220 zł, dla pozostałych członków 

komisji wynagrodzenie w kwocie 160 zł brutto. 

Pytań nie było. 

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

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2018 rok i poddał pod głosowanie. 
" Komisji w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami "za-

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

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2018 rok 

proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 4. 

Wójt B. Polańska - poinformowała, że projekt uchwały budżetowej na rok 2018 na ręce Pana 

Przewodniczącego Rady został złożony w dniu 15.11.2017 r. Ale od tego czasu wiele się 

zmieniło, wzrastają ceny i usługi, co niekorzystne jest dla Gminy. Następnie przedstawiła 

wnioski, które wpłynęły do Urzędu Gminy i Rady Gminy: 

- wniosek Pana Konrada Pilińskiego z prośbą o utwardzenie <drogi, która prowadzi do posesji 

od strony miejscowości Zalesie-Pacuszki. W/w pisał kilkakrotnie wnioski. Na drogę przy 

każdym żwirowaniu dróg jest przydzielana pewna ilość żwiru. Stan drogi się poprawił, 

natomiast taki stan jak wymieniona droga jest wszędzie. 

Członek Komisji Jacek Barkała - poinformował, że podczas wiosennego przeglądu dróg była 

to droga jedna z najlepszych, jakie objechali. 

Komisja nie zaakceptowała propozycji naprawy drogi przedstawionej we wniosku. 

Uznała, że naprawa drogi dojazdowej do gospodarstwa będzie realizowana w ramach 

kompleksowego żwirowania dróg gminnych, w miarę posiadanych środków finansowych 

w budżecie Gminy. 
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- wniosek Pana Grzegorza Masłowskiego z prośbą o ponowne rozpatrzenie podania z dnia 
24 sierpnia 2017 r. uzupełnionego o drogę piaskową znajdująca się na działce w miejscowości 
Żebry-Włosty; 
Komisja uznała, że remont dróg nastąpi w czasie kompleksowego żwirowania dróg gminnych 
na terenie gminy. Jednocześnie nadmieniono, że stan dróg można również poprawić ze środków 
wyodrębnionego funduszu sołeckiego, przy przychylnym zaakceptowaniu zgłoszonego 
przedsięwzięcia przez zebranie wiejskie. 

- wniosek Pani Krystyny Polak sohysa wsi Żebry-Falbogi o podtrzymanie stanowiska 
Zastępcy Wójta Pana Wiesława Ochtabińskiego dotyczącego przekazania przepustów na rzecz 
mieszkańców wsi Żebry-Falbogi oraz udostępnienia koparki w celu wykopania rowków 
odwadniających wzdłuż drogi; 
Członek Komisji J. Barkała - był zdania, że skoro mieszkańcy sołectwa ze środków funduszu 
sołeckiego zakupili trzy kosiarki do koszenia trawy, to nie powinni pisać wniosków o remont 
dróg. 
Członek Komisji J. Grochowski uznał, że Gmina powinna wspierać wsie, które cały czas -

przyznany fundusz sołecki przeznaczają na drogi. Natomiast wsie dla których drogi "są z boku " 

i które przeznaczają fundusz sołecki nie na inne cele niż drogi, powinny być traktowane 
. .
maczeJ. 
Wójt B. Polańska -wyjaśniła, że chodzi o wykopanie rowów i założenie przepustów, ponieważ 
droga nie ma odwodnienia. Temat ten był podnoszony już ok. 3 lata temu. Droga ma 3 - 4m 
i nie ma możliwości wykopania przy niej rowu. Obecnie mieszkańcy wyrażają chęć, żeby na 
ich gruntach wykopać rów, założyć przepusty i wykonać żwirowanie. Poinformowała, że 
mieszkańcy wsi ustalając przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego na 2018 r. kwotę 5.000 zł 

przeznaczyli na położenie chodnika z kostki brukowej przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Skaszewie i 7.000 zł przeznaczyli na odmulenie stawu. W rozmowie z Panią Sohys, Pani 
Sohys powiedziała, że ewentualnie jeszcze raz zorganizowałaby zebranie wiejskie i kwotę 
7.000 zł mieszkańcy przeznaczyliby na drogę, a Gmina wsparłaby ich trochę. 

Przewodniczący T. Sobieraj - zapytał, czy jest to droga przed przystankiem w prawo? 

Wójt B. Polańska odpowiedziała, że to ta droga. Uznała, że do drogi trzeba byłoby dołożyć 
-

bardzo dużo. 
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - nadmienił, że droga jest wąska i jak przekazała Pani 
Sohys, nie bardzo głębokie rowy byłyby wykopane na gruntach mieszkańców, na co 
mieszkańcy wyrazili zgodę, na długości 150-200 mb, po obu stronach drogi do pierwszych 
zabudowań, gdzie spływa woda do rowu przy drodze powiatowej. Poza tym trzeba założyć 
przepusty o przekroju 30cm. 
Komisja uznała, że wniosek będzie rozpatrywany ponownie po złożeniu dokumentów 
dotyczących zmiany przeznaczenia zadania ujętego w wydatkach budżetu Gminy do realizacji 
w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. 
- wniosek Pani Barbary Muchowskiej o naprawę dróg gminnych w miejscowości Żebry

Falbogi; 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że jest to droga przy Panu Szulcu, która łączy się z drogą 
Sulnikowo-Skaszewo. Oznajmiła, że drogi są wszystkie w identycznym stanie. 
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Komisja uznała, że naprawa dróg będzie realizowana w ramach kompleksowego żwirowania 
dróg gminnych, w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy. 
- wniosek Pani Joanny Rud z prośbą o utwardzenie i naprawę drogi ziemnej w miejscowości 
Kozłowo do posesji 28; 
Pani Wójt poinformowała, że droga jest w bardzo złym stanie. Utknęła szambiarka, a firma 
Błysk-Bis ledwo dojechała małym samochodem po odbiór śmieci. Zaproponował przeniesienie 
części środków z potrójnego utwardzenia dróg we wsi Kozłowo , żeby pomóc mieszkance tej 
wsi. 
Komisja uznała, że utwardzenie i naprawa drogi ziemnej zostanie wykonana poprzez 
nawiezienie tłucznia, ponieważ żwirowanie nie wiele pomoże. 
- wniosek Pana Ryszarda Szlaskiego o remont drogi gminnej w miejscowości Ostaszewo
Włuski; 
Pani Wójt poinformowała, że w celu umożliwienia odbioru buraków cukrowych 
z gospodarstwa w/w otrzymał pomoc w utwardzeniu drogi. 
Komisja uznała, że dalsza naprawa drogi nastąpi w czasie kompleksowego żwirowanie dróg 
gminnych na terenie gminy Gzy. 
- wniosek Sołectwa Grochy-Imbrzyki z prośbą o umieszczenie w budżecie Gminy na rok 2018 
dofinansowania remontu drogi gminnej 0,2 km położonej w miejscowości Grochy-Krupy. 
Członek Komisji J. Grochowski powiedział, że wcześniej na wymienionym odcinku drogi 
był położony asfalt, który z biegiem lat uległ zniszczeniu. Teraz mieszkańcy próbują 
remontować asfalt przez potrójne utwardzenie, co nic nie daje. Według niego 
najodpowiedniejszym rozwiązaniem jest położenie asfaltu. 
Komisja uznała, że wniosek będzie realizowany w miarę posiadanych środków finansowych 
w budżecie Gminy. 
- wniosek Sołectwa Słończewo o z prośbą umieszczenie w budżecie Gminy na rok 2018 
dokończenia przebudowy drogi gminnej we wsi Słończewo. 
Członek Komisji J. Grochowski stwierdził, że w sołectwie Słończewo dróg jest dużo 
i mieszkańcy fundusz sołecki przeznaczają na ich utrzymanie. Na przebudowę drogi została 
opracowana dokumentacja i połowa drogi została zrealizowana. Do dokończenia pozostało 
192 mb. Według niego koszt asfaltu nie byłby wysoki, bo zrobiony odcinek ma 3,5 mb. 
szerokości i taki wystarczy. 
Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2018 r. Komisja w/w 
rozpatrzyła negatywnie. 
- wniosek mieszkańców wsi Skaszewo Włościańskie o ponowne rozpatrzenie budowy 
oświetlenia od posesji nr 4 do posesji nr 5; 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński poinformował, że w tej chwili koszty założenia oświetlenia 
wzrosły i jest to kwota ponad 30.000 zł. 
Komisja uznała, że wniosek będzie brany pod uwagę po przeprowadzeniu przebudowy drogi 
powiatowej Ojrzeń-Gąsocin- Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo Żebry-Falbogi. 
- wniosek mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele z prośbą o pilne naprawienie drogi gminnej 
w miejscowości Przewodowo-Parcele; 

, 
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stwierdził, że droga jest utwardzona w miarę tłuczniem i jest 

jedną z lepszych dróg. 

Członek Komisji Stefan Franczak - dodał, że jest to droga jedna z najlepszych. 

Wójt B. Polańska mieszkańcy sołectwa Przewodowo-Parcele przydzielony fundusz sołecki 

na 2018 r. w całości przeznaczyli na utwardzenie w/w drogi. 

Komisja uznała, że remont w/w drogi nastąpi w czasie kompleksowego żwirowania dróg 

gminnych na terenie gminy. 

- wniosek Sołectwa Begno z prośbą o przeznaczenie pewnej kwoty pieniędzy 

z przeznaczeniem na potrójne utwardzenie drogi gminnej łączącej drogi powiatowe Gzy -

Sońsk oraz Szyszki - Gołymin; 

Członek Piotr Kownacki powiedział, że we wsi na 7 km dróg nie ma kawałka położonego 

Członek Komisji J. Barkała 

-

asfaltu. Z funduszu sołeckiego remontują tylko 5 km w tym również z pomocą Gminy. 

Natomiast przez pozostałe 2 km rolnicy nie mogą dojechać do pól od strony wsi Szyszki. 

Chciałby, żeby wyremontować odcinek od drogi Gzy - Ostaszewo na długości 200-300 mb. 

Dodał, że droga jest położona na gruntach trzech gmin. Był w Urzędzie Gminy Sońsk, ale nie 

ma zainteresowania tą drogą. Potrójne utwardzenie nawierzchni spełniłoby swoje zadanie na 

drodze do wsi Szyszki o odcinku 800 mb. Prosił o przychylenie się do jego prośby. 

Ze względu na brak środków finansowych w budżecie Gminy na 2018 r. Komisja w/w 

wniosek rozpatrzyła negatywnie. Wniosek będzie brany pod uwagę w miarę posiadanych 

środków fmansowych. 

- wniosek radnych Gminy Gzy z prośbą o wprowadzenie do budżetu Gminy Gzy na rok 2018 

inwestycji pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Skaszewie Włościańskim "; 

Pani Wójt poinformowała, że nie posiada żadnej informacji odnośnie kosztów tej inwestycji. 

Członek Komisji S. Franczak - proponował odłożenie sprawy do następnej kadencji, iż nie 

wiadomo jaka będzie sieć szkół. Złożył wniosek formalny o odrzucenie wniosku i przełożenie 

do następnej Rady. Uznał, że przy ilości uczniów jaka jest, utrzymywanie dwóch hal jest 

ekonomicznie nieuzasadnione. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj myślał, że na posiedzeniu Komisji pojawi się radny 

Pan Zdzisław Kaczorowski i coś więcej powie na ten temat. Poza tym nie wie, czy na tę chwile 

jest sens głosować wniosek, iż nic nie jest sprecyzowanego. 

Członek Komisji S. Franczak - wycofał złożony przez siebie wniosek. 

Komisja uznała, że wniosek nie może być rozpatrzony przy zmianie budżetu Gminy na rok 

2018 r. z uwagi na to, że nie wiadomo o jaką kwotę chodzi. 

- wniosek mieszkańców wsi Przewodowo-Majorat z prośbą o umieszczenie w projekcie 

budżetu Gminy Gzy na 2018 rok dokończenia przebudowy drogi gminnej we wsi Nowe 

Przewodowo; 

Komisja uznała utrzymanie w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe 

Przewodowo" . 

i 
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- wniosek mieszkańców sołectwa Gzy -Wisnowa z prośbą o wyasygnowanie środków przy 

konstrukcji budżetu Gminy na 2018 rok na utwardzenie drogi żwirowej masą asfaltową na 

odcinku 280 mb. 

Komisja uznała utrzymanie w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 

i realizację utwardzenia drogi żwirowej masą asfaltową na odcinku 280 mb w zadaniu pn. 

"Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową " . 

- wniosek sołectwa Sulnikowo z prośbą o ujęcie w budżecie na rok 2018 budowy drogi 

gminnej Sulnikowo-Nowe Skaszewo łączącej dwie drogi powiatowe. 

Komisja uznała utrzymanie w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 

i realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 34011W Porzowo" 
Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Su1nikowo-Nowe Skaszewo " od strony wsi Nowe Skaszewo. 

- wniosek sołectwa Nowe Skaszewo z prośbą o uwzględnienie w budżecie gminy na 2018 r. 

wydatków związanych z budową drogi gminnej Sulnikowo- Nowe Skaszewo; 

Komisja uznała utrzymanie w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 

i realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 34011W Porzowo" 
Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo " od strony wsi Nowe Skaszewo 

Wnioski mieszkańców gminy - stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok 

procedury zostały zachowane. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. Ale 

były uwagi, że Gmina jest na styku między dochodami , a wydatkami. Było też pytanie, czy 

nie za odważnie wstawiono inwestycje na kwoty jakie zostały wstawione. Nadmieniła, że 

w projekcie uchwały jest ujęta sprzedaż majątku na kwotę 100.000 zł, subwencja na bazie 

projektu budżetu państwa. Projekt uchwały spełnia warunki, ale w kwestii wydatków 

bieżących, a dochodów jest poniżej 0,02%. Poinformowała, że sugestia RIO była w miesiącu 

listopadzie 2017 r. Jednak od tamtego czasu wszystko się zmieniło i trzeba dokładnie 

przeanalizować projekt budżetu, ponieważ jest więcej danych. W budżecie zabezpieczone 

zostały środki na podstawowe zadania tj. wydatki na oświatę, utrzymanie urzędu oraz inne. 

Jednak przetargi, które są i będą ogłaszanie będą w innej cenie, co oznacza, że do wydatków 

trzeba będzie znaleźć środki, żeby można było normalnie funkcjonować. Jeśli chodzi 

o Społeczną Szkołę Podstawową w Gzach trudno jest powiedzieć ile dzieci będzie od 

1.09.2018 r. i należy zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. W związku z tym, że będzie 

nadwyżka budżetowa, należy zabezpieczyć środki na bieżące utrzymanie. 

Członek Komisji Leon Pytel- zapytał, ile może wynosić nadwyżka budżetowa? 

Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że nadwyżka budżetowa może wynosić od 400.000 

zł do 500.000 zł. 

Wójt B. Polańska odnośnie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina jest 

po przetargu. Zostały złożone dwie oferty: Błysk -Bis (cena obowiązuje do czerwca 2019 r.) 

584.352,01 zł (poprzednia cena po przetargu opiewała na kwotę 479.232 zł), druga oferta 

złożona przez firmę Partner Warszawa 1.360.800 zł. Dlatego po 1.01.2018 r. należy 

zwiększyć stawki. Do końca grudnia 2017 r. należy złożyć wniosek o dofinansowanie 

przebudowy drogi. 
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Przypomniała, że wczesmeJ była rozmowa o przebudowie drogi Sulnikowo-Skaszewo 
o długości 1.500 mb i przebudowie drogi we wsi Żebry-Wiatraki o długości 750 mb. Kolejna 
droga to droga we wsi Nowe Przewodowo. Poinformowała, że wcześniej opracowany kosztorys 
na drogę Sulnikowo-Nowe Skaszewo opiewał na kwotę 1.400.000 zł. Obecnie zgodnie 
z obowiązującymi cenami 1,5 km tej drogi wynosi 823.000 zł. Zaplanowane w budżecie 
400.000 zł i zakładane 400.000 zł z FOGR jest nie realne. Do pieniędzy tych należy dołożyć 
23.000 zł. Myśląc realnie do przebudowy odcinka o długości 1,5 km należy dołożyć ok. 
600.000 zł własnych środków (kredyt), co będzie zależało też od przetargu. 

W kwestii przebudowy drogi we wsi Żebry-Wiatraki powiedziała, że kosztorys wynosi 399.000 

zł. W związku z tym, żeby złożyć wniosek w budżecie należy mieć 200.000 zł. 

Kolejnym zadaniem, o którym mówiła to "Przebudowa drogi we wsi Nowe Przewodowo ". 

W budżecie jest kwota 100.000 zł. Według kosztorysu kwota wynosi połowę wartości 

kosztorysu, co przy przebudowie drogi we wsi Żebry-Wiatraki. Długość odcinka jest mniejsza, 

ale w grę wchodzi przebudowa przepustu. Podejrzewa, że odcinek ten będzie kosztował 

200.000 zł, a w budżecie jest 100.000 zł. 

Pani Wójt poinformowała, że wczoraj (20.12.2017 r.) na Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 

wstawiono do przebudowy dwie drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy tj. droga 

Żebry-Słończewo, na którą w budżecie Gminy zarezerwowano 400.000 zł i droga przez Gzy 

o długości 1,8 km na która w budżecie gminy zarezerwowano 150.000 zł. 
Dalej powiedziała, że: 
- "Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa rozbudowa " 

400.000 zł praktycznie w całości 
z kredytu, nie widzi możliwości realizacji tego zadania. 
- "Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo " - 100.000 zł, według kosztorysu 

raczej będzie 200.000 zł, iż w grę wchodzi przepust; 
- "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry -Wiatraki "- 85.000 zł, środki własne 24.000 zł, 
pozostałe środki - kredyt. Kosztorys - 399.000 zł 
- "Przebudowa drogi gminnej Sulnikowo -Skaszewo na odcinku Sulnikowo -Nowe Skaszewo " 

- łączne koszty 400.000 zł przy założeniu 50 na 50. Przyjęto jakby kosztorys opiewał na 
800.000 zł. Kosztorys wynosi 823.000 zł. W związku z tym trzeba dołożyć 23.000 zł, żeby 

złożyć wniosek o dofinansowanie. 

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

Włościańskie'  Działkę do sprzedaży wyceniono na kwotę 100.000 zł, sprzedaż po 1.01.2018 r. 

Jej zdaniem, jeżeli dofinansowanie uzyska "Przebudowa drogi gminnej Sulnikowo -Skaszewo 

na odcinku Sulnikowo -Nowe Skaszewo " to kredyt trzeba rozkładać do 2030 r. Kredyt 

z zadania "Stacja Uzdatniania Wody . Przebudowa rozbudowa " należy przenieść na zadanie 

"Przebudowa drogi gminnej Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo -Nowe Skaszewo ". 

Uznała, że rozpoczęcie przebudowy powyższej drogi należy rozpocząć od wsi Nowe Skaszewo. 

Ważniejsze zadania z funduszu sołeckiego: 

- Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową, 

- Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP Skaszewo. 

- zakup latarni solarowych z montażem, 

Podkreśliła, że w tej chwili Gminy nie stać na realizację zadań , które zamierzamy wykonać. 
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Poza tym do 10.01.2018 r. Gmina może złożyć dwa wnioski o pomoc finansową w ramach 
projektu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Pomoc finansowa 
z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosiłaby 20.000 zł, środki z budżetu Gminy 
również 20.000 zł. Pani Wójt zaproponowała ze środków tych zadanie "Budowa placu zabaw 
w Sołectwie Pękowo " i "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przewodowo-Majorat ". 
Członek Komisji Mariusz Mordwiński - stwierdził, że w eter poszło, że zbiorniki retencyjne 
będą. W związku z tym jest to bardzo smutne, że ich nie będzie, gdyż w poprzednim tygodniu 
mieszkańcy wsi, w której mieszka mieli problem z brakiem wody. 
Członek Komisji J. Barkala- odnośnie hydroforni w Gzach mówił o braku nadzoru nad 
konserwatorem. Powiedział, że wie o przypadku gdzie pisał pisma pewien mieszkaniec gminy 
do Zakładu Usług Wodnych w Mławie, że są duże spadki ciśnienia. W dniu kiedy do 
hydroforni wraz z pracownikiem przyjechał Pan dyrektor mierzyć ciśnienie, ciśnienie było, 
ponieważ była włączona druga pompa. Jego zdaniem, Pan konserwator powinien częściej 
zaglądać do hydroforni, jeżeli pracują dwie pomy. 
Członek Komisji M. Mordwiński zwrócił uwagę, że na hydroforni czasami wysadzane są 
bezpieczniki. 
Wójt B. Polańska - uznała, że wniosek o dofinansowanie zadania " Przebudowa drogi gminnej 
Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo Nowe Skaszewo " do FOGR trzeba złożyć 
i dołożyć 23.000 zł oraz 20.000 zł do realizacji zadania z projektu Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. 
Ogólnie na dzień dzisiejszy w budżecie Gminy trzeba znaleźć 43.000 zł oraz 150.000 zł na 
przebudowę drogi gminnej przez Gzy w 2018 r. 
Odnośnie zadania "Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa, rozbudowa " powiedziała, że takjak 
jest zostanie w zadaniach do realizacji. A w miesiącu lutym 2018 r. ewentualnie można będzie 
złożyć wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Kosztorys 
wynosi 400.000 zł. Ile będzie kosztowało będzie wiadomo po przetargu. 
Obecnie trzeba się zastanowić, na którą drugą drogę złożyć wniosek o dofinansowanie do 

FOGR, ponieważ zadania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki " i zadania 

"Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo ", iż nie będzie można spiąć budżetu. 
Jednocześnie przypomniała, że "Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo " już 
dawno temu znajdowała się w Planie Rozwoju Lokalnego, a "Przebudowa drogi gminnej we 
wsi żebry-Wiatraki ", realizowana jest kawałkami, ale wszystkiego nie da się Zrobić. 
Członek Komisji L. Pytel zapytał Panią Skarbnik, czy są jeszcze ewentualnie jakieś -

oszczędności, w których działach można zaoszczędzić, żeby wygospodarować 45.000 zł? 
Skarbnik E. Stawińska - odpowiedziała, że na wydatkach bieżących nie ma oszczędności. 
Wójt B. Polańska - powiedziała, że patrząc obiektywnie nie ma możliwości zadań ujętych 
w projekcie uchwały, ponieważ 23.000 zł trzeba dodać do zadania "Przebudowa drogi gminnej 
Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo - Nowe Skaszewo ", po 20.000 zł na zadania 
realizowane przy udziale środków Marszałka. Nie składając wniosku o dofinansowanie do 
FOGR na zadanie "Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo " na dzień dzisiejszy 
należy dołożyć 100.000 zł , a do zadania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki" 

300.000 zł. 
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Członek Komisji S. Franczak jego zdaniem, druga droga do dofinansowania to zadanie -

"Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo " gdzie trzeba mniej dołożyć 
i zamknąć zadanie. 
Członek Komisji L. Pytel z uwagi na niewysoką kwotę na zadaniu pn. "Przebudowa drogi -

gminnej we wsi Żebry-Wiatraki " zaproponował zmniejszenie odcinka przebudowy tej drogi 
albo pozostawienie tego co jest w budżecie. Jeżeli Gmina otrzyma środki z FOGR będzie 
dobrze. Jeżeli nie otrzyma to nie będzie jej realizować. Ale jakieś zabezpieczenie musi być. 
Uważał, że nie wypada odpuścić całkowicie, bo może w przyszłym roku środków będzie więcej 
i może uda się coś zrobić. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że w grę wchodzi "Przebudowa drogi gminnej Sulnikowo
Skaszewo" plus jeszcze jedna droga. Gminy nie stać na realizację trzech dróg. 
Członek Komisji J. Barkała - był zdania, że w tym momencie jest realne jedno rozwiązanie 
tj. złożenie dwóch wniosków do PROW gdzie już w tej chwili są zarezerwowane pieniądze, 
ponieważ dokłada się 23.000 zł do zadania "Przebudowa drogi gminnej Sulnikowo - Skaszewo 
na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo ". Na zadanie "Przebudowa drogi gminnej we wsi 
Nowe Przewodowo " jest 1 00.000 zł i o 100.000 zł można wnioskować, jeżeli kosztorys będzie 
na 200.000 zł. A z pozostałych wolnych środków z wydatków inwestycyjnych 80.000 zł do 
150.000 zł, jeżeli zostaną, można zrobić konkretny odcinek drogi we wsi Żebry-Wiatraki. 

Dodał, że może być też tak, że nie będzie droga zrobiona ani we wsi Nowe Przewodowo, ani 

we wsi Zebry-Wiatraki, ponieważ nie starczy pieniędzy. 

Nie wiadomo też co będzie ze Stacją Uzdatniania Wody, być może wyjaśni się w miesiącu 

lutym 2018 r. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -zapytał, czy na tym etapie byłaby rezygnacja ze Stacji 

Uzdatniania Wody? 

Członek Komisji J. Barkała odpowiedział. że na tym etapie nic to nie da, ponieważ przy 
-

rezygnacji ze Stacji Uzdatniania Wody jest rezygnacja w kwocie 400.000 zł z dochodów. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że ze Stacji Uzdatniania Wody można zrezygnować w każdym 

czasie. 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj- zapytał, tylko jak to będzie wyglądać kiedy wiadomo, 

że zadanie jest w budżecie, a później nagle go nie ma. 

Wójt B. Polańska oznajmiła, że Komisja doszła do tego, że wniosek o dofinansowanie 

zostaje złożony na zadanie "Przębudowa drogi Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo


Nowe Skaszewo ". Z zadania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki " kwotę 

przewidzianą na zadanie w wysokości 85.000 zł zmniejsza się o 63.000 zł tj. na dotację do 

zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na 
" 
odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo " - 23.000 zł oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w 
kwocie 40.000 zł tj. po 20.000 zł na zadanie pn. Utworzenie placu zabaw w Sołectwie " 
Pękowo" i na zadanie pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przewodowo
Majorat" finansowane przy udziale środków Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Członek Komisji J. Barkała - zaproponował pozostałą kwotę zadania "Przebudowa drogi 
gminnej we wsi Żebry-Wiatraki " 21.000 zł włożyć w remonty dróg we wsi Żebry-Falbogi. 
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Wójt B. Polańska stwierdziła, że radni muszą się również liczyć z tym, że następna Radę 
pozostawiają bez żadnej dokumentacji. 
Wniosek - wycofanie z projektu budżetu Gminy Gzy na 2018 r. zadania pn. Przebudowa drogi "
gminnej we wsi Żebry-Wiatraki". W projekcie zostaje zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 
we wsi Nowe Przewodowo" i zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Sulnikowo-Skaszewo"
na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo" o długości 1,5 km. 

Członek Komisji L. Pytel zaproponował pozostałe środki przeznaczyć na remont dróg we -

wsi Żebry -Wiatraki. 
Członek Komisji J. Barkała - zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z budżetu Gminy na rok 
2018 zadania pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry-Wiatraki" o łącznych nakładach "
finansowych w wysokości 85.000 zł. Z kwoty tej przeznaczyć 24.000 zł na zadanie pn. 

Przebudowa drogi gminnej Sulnikowo-Nowe Skaszewo", po 20.000 zł na zabezpieczenie 
"
wkładu na wnioski z projektu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE "
2018" , pozostałą kwotę 21.000 zł na remont dróg. 
Skarbnik E. Stawińska poinformowała, że planowana subwencja jaką Gmina otrzymała na -

rok 2018 wynosi 5.345.140 zł tj. o 66.729 zł więcej , ale zmniejszone zostały udziały 0140.000 

zł tj. mniej o 37.000 zł. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimum. Dla Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Gzach wydatki na poziomie teraźniejszym do końca roku. Wiadomo 
jest, że od miesiąca września 2018 r. dzieci przybędzie i jakąś kwotę trzeba będzie dołożyć. 
Sądzi, że dotacja dla SSP w Gzach będzie wynosiła około 700.000 zł. 
Dotacja planowana dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 90.000 zł. 
Wydatki na przeciwdziałanie narkomani 2.900 zł, na ochronę zdrowia i przeciwdziałanie -

alkoholizmowi 37.525 zł. 

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami -

4.493.290 zł z czego połowa to ,,500+". 


Wydatki w szkołach są podobne do poziomu z roku ubiegłego , niewiele większe. Są większe 

tylko z związku z realizacją projektu Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy". 


"
Przychody się nie zmieniły, podatki zostały na tym samym poziomie. Problem będzie tylko ze 
śmieciami z uwagi na konieczny wzrost stawek. 
Członek Komisji S. Franczak - powiedział, że budżet ten jest trudny do uchwalenia, 
a następne do uchwalenia będą gorsze. Niemniej jednak chociaż niewielkie· kwoty można 
zaoszczędzić np. na ryczałtach samochodowych pracowników urzędu, po co utrzymywać 
samochód ,,żuk". 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że ryczah na samochód pobiera Zastępca Wójta, sama, 
kierownik GOPS, Pan Kulesza - sezonowo i Pani Witkowska i Pan Pytel. Stawka ustalona 
wynosi - 0,58 zł więc kwotę tę można obniżyć. 
Członek Komisji S. Franczak - powiedział, że teraz zamówione rzeczy przywożone są na 
miejsce. Poza tym w Gminie jest zarejestrowany samochód gospodarczy. 
Wójt B. Polańska - przyznała, że słusznie od nowego roku można wziąć na stan samochód 
z OSP Pękowo i rozważyć delegacje na teren gminy. 
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Członek Komisji J. Grochowski dodał, że jeżeli pracownika gospodarczego Wójt wysyła -

na rowy we wsi Pękowo, czy Słończewo, to powinien być samochód do którego można 

załadować sprzęt typu piły i siekiery. Ale jeżeli używa swojego samochodu to mu się nie dziwi, 


że chce zwrot ryczałtu. 

Członek Komisji S. Franczak podkreślił, że analizując oświatę w szkołach podstawowych, 


jeżeli na jeden etat nauczyciela przypada 5-6 uczniów, to trzeba się zastanowić. Podał przykład, 

że w budżecie Gminy jest przypuszczalnie 14, a od 1.09.2018 r. dochodzi klasa i trzy etaty. 


Uznał, że jeszcze zmniejszy się ilość uczniów. Przy takim stanie nigdy nie będzie na 

inwestycje. 


Wójt B. Polańska wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć jak to będzie od 
-

1.09.2018 r. Jak to będzie okaże się dopiero w miesiącu maju. 

Członek Komisji P. Kownacki - powiedział, że skoro OSP Ostaszewo "odżyło" samochód 

"Żuk" przydałby się tej jednostce przynajmniej przy remontach, kiedy będzie potrzeba. 
Członek Komisji S. Franczak - uznał, że jeżeli samochód garażowany będzie przy Urzędzie, 

to nie będzie problemu żeby skorzystać. 
Członek Komisji J. Grochowski - przy szkołach podstawowych jest wymieniona od września 

ilość uczniów i etatów , a jak będzie się przedstawiać się w gimnazjum Dodał, że teraz jest 
podana kwota, liczba nauczycieli trzy oddziały, teraz jest 56 uczniów i zapytał jak to będzie 
przedstawiać się od września? 
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że trudno powiedzieć, najprawodopodobniej będzie dwóch 

nauczycieli, jedna klasa - 25 uczniów. Ile będzie etatów wiadomo będzie kiedy będzie arkusz 

orgamzacYJny. 

Członek Komisji S. Franczak oznajmił, że Rada przy oświacie może jedynie nie dać -

pieniędzy· 


Członek Komisji J. Grochowski stwierdził, że w Publicznej Szkole Podstawowej
-

w Przewodowie i PSP w Skaszewie (13.000 zł i 14.000 zł) zużycie energii jest mniejsze niż 
w szkole w Gzach (33.000 zł ). Następnie zapytał, dlaczego szkoła potrzebuje tak dużo energii? 
Wójt B. Polańska wyjaśniła, że duże zużycie energii spowodowane jest ogrzewaniem sali -

gimnastycznej. 


Członek Komisji J. Grochowski uznał, że hala jest tak zbudowana i ogrzewana, że od 
-

początku niesie duże koszty. Ale nikt na to nie zwrócił uwagi, każdy mówił, że tak musi być 

i przez lata idą pieniądze jak w przepaść. 

-Przewodniczący Komisji T. Sobieraj poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie 

z projektu uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 inwestycji pn. "Przebudowa drogi 

gminnej we wsi Żebry-Wiatraki " w wysokości 85.000 zł i przekazanie tych środków dotację 
do zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 34011 W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na 
odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo " w kwocie 24.000 zł, dotację w kwocie 40.000 zł po 

20.000zł na zadanie pn. "Utworzenie placu w Sołectwie Pękowo" i zadanie pn. 

"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przewodowo-Majorat", inwestycji 
finansowanych ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego., a kwotę w wysokości 
21.000 zł przeznaczyć na remont dróg gminnych. 
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Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 6 głosami "za, przy 
O głosów "przeciwnych" oraz 2 głosach "wstrzymujących" pozytywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek. 

poddał pod głosowanie projekt uchwały Budżetowej 

z wyżej przyjętymi autopoprawkami. 

Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 7 głosami "za", 


" 

Przewodniczący Komisji T. Sobieraj 

przy O głosów przeciwnych oraz 1 głosie "wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała " 
projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 z przyjętymi autopoprawkami 
zgłoszonymi przez członka Komisji Jacka Barkałę proponowany na sesję Rady Gminy - który 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z przyjętymi autopoprawkami zgłoszonymi 

przez członka Komisji Jacka Barkałę o wycofanie z projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy 

na rok 2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry -Wiatraki " 


w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem na : 


- dotację do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 34011W Porzowo
" 
Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo " w kwocie 24.000 zł ; 
- zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. Utworzenie placu " 
zabaw w Sołectwie Pękowo " finansowane przy udziale środków Marszałka Województwa 
Mazowieckiego; 
- zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. "Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Sołectwie Przewodowo-Majorat " finansowane przy udziale środków Marszałka 
Województwa Mazowieckiego; 
- kwotę w wysokości 21.000 zł przeznacza się na remont dróg gminnych. 
- zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. " Utworzenie placu 
zabaw w Sołectwie Pękowo " finansowane przy udziale środków Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. 

" Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu - 8 głosami "za , 
przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z przyjętymi 
autopoprawkami zgłoszonymi przez członka Komisji Jacka Barkałę proponowany na seSję 
Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że Regulamin został omówiony wcześniej na wspólnym 
posiedzeniu Komisji i Sesji w dniu 29 listopada 2017 r. Po przesłaniu uchwały do nadzoru 
prawnego powstała sugestia żeby w Regulaminie z rozdziału 6 wykreślić paragraf 22 tj. 
zapis "Właściciel nieruchomości ma obowiązek do oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy 
lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę domowe 
mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego ". W rozdziale 9 w paragrafie 25 

wykreślić ustęp 1." Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie 
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podlega karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie". Sprawy te regulują inne przepisy. 


Pytań nie było. 


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


uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 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 9 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 8. 


Wójt B. Polańska wyjaśniła, że uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
-

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 została podjęta w 2014 r. 


Chodzi o lokale we wsi Skaszewo Włościańskie gdzie było 5 lokali socjalnych, a w tej chwili 


jest dodatkowe pomieszczenie wyremontowane przez pewną rodzinę. Aby podpisać umowę 


najmu musi być podjęta uchwała, że jest to lokal socjalny. 


Pytań nie było. 


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

zmiany uchwały Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Gzy z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 

2014-2018 i poddał pod głosowanie. 

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. 


Ad. pkt 9. 


Wójt B. Polańska wyjaśniła, że co roku ustala się plan pracy Komisji stałych tj. Komisji 
-

Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Budżetu i Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 


Publicznego. Tematyka zawiera sprawy, jakie powinny być omawiane w danym kwartale 


w trakcie roku. Innych propozycji zmian planu pracy poszczególnych Komisji nie było. 


Pytań nie było. 


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


zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 


Komisji 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 11 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 10. 


Wójt B. Polańska poinformowała, Rada Gminy obraduje na sesjach w miarę potrzeby, nie 


rzadziej jednak niż raz na kwartał. W związku z tym rok 2018 został podzielony na kwartały, 


żeby w każdym kwartale odbyła się sesja. Do każdego kwartału zostały przypisane zadania, 


jakie należy zrealizować, w tym podejmowanie uchwał. 


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

uchwalenia planu pracy Rady 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 12 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

Skarbnik E. Stawińska - powiedziała, że wczoraj z Regionalnej Izby Obrachunkowej Gmina 

otrzymała wytyczne, żeby podjąć uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy 

Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

Wyjaśniła, że wcześniej uchwała była podejmowana na podstawie ustawy o systemie oświaty, 

a obecnie na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Pytań nie było. 

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

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół 

podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

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 13 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. pkt. 12. 
W sprawach bieżących gminy nikt nie zabrał głosu. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący T. Sobieraj 
o godz. 12.05 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokołował: 
. i Budzetu 
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