
Rada Gminy Gzy 


Protokół Nr XXIX/13 


z Sesji Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 29 października 2013 roku. 


Gzy październik 2013 rok 




P R o T O KÓŁ Nr XXIX/13 


z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 października 2013 roku 


w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.12 otworzył XXIX Sesję Rady 

Gminy Gzy. Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą 

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Kaczorowski Zdzisław 

2. Kumińska Elżbieta 

3. Sadowski Mieczysław 

Ad. pkt 2. 


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


Państwo radni. 


Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub Pani Wójt chciałaby 


wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 


Nie widząc żadnych propozycji zmian, zaproponował przyjęcie porządku obrad w brzmieniu 


jak niżej: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

2013. 
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8.lnfonnacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 

201212013. 

9. Infonnacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 

10.lnfonnacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Sprawy bieżące gminy. 

13. Wolne wnioski i pytania. 

14. Zamknięcie Sesji. 


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


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła jednomyślnie porządek 


obrad Sesji. 


Ad. pkt 3. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że protokół z poprzedniej Nadzwyczajnej Sesji 


Rady Gminy Nr XXVIII/13 odbytej w dniu 24 września 2013 r. był wyłożony do wglądu 


i każdy mógł się z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. 


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


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymującym" przyjęła protokół 


z poprzedniej Sesji. 


Ad. pkt 4. 


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji . 


Przewodniczący L. Pytel- poprosił o zabranie głosu Panią Wójt. 


Wójt Gminy Barbara Polańska - powitała serdecznie finalistów różnych konkursów 


zorganizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział 


Poświętne w Płońsku. Poinfonnowała, że wśród nagrodzonych laureatów są mieszkańcy 


naszej gminy: 


- w konkursie w kategorii "Rolnicy" Wicemistrzem AGROLIGI 2013 zostało małżeństwo 


Państwo Iwona i Wojciech Kiliś; 

- w konkursie "Inowacyjne gospodarstwo agroturystyczne 2013" laureatami zostali Państwo 

Anna i Tomasz Paradowcy; 

- w konkursie "Nasze kulinarne dziedzictwo" I nagrodę za tradycyjne paczki rodzinne 

zdobyła Pani Anna Wojciechowska. 
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Wszyscy laureaci otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty z życzeniami dalszych sukcesów. 

Ad. pkt 5. 

Wójt B. Polańska - przypomniała, że wszytki trzy projekty uchwał tj. projekt uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 i projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2013 łączą się ze sobą. Wyjaśniła, że 

przygotowany projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu związany jest z art. 243 

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami 

i Wieloletnią Prognozą Finansową, gdzie wydatki muszą się równać dochodom. W związku 

z trudną sytuacją finansową gminy zaproponowała zaciągnięcie kredytu w wysokości 

495.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Wyjaśniła, że gmina nie bierze nowego 

kredytu, tylko spłaci kredyt, który został zaciągnięty wcześniej, w 2009 r. w Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Spłata kredytu następować będzie w latach 2014 

2021. Zaciągnięcie kredytu umożliwi poprawienie zdolności finansowej do spłaty zadłużenia 

i zachowania relacji wynikających z art. 243 . 

W tym momencie na salę obradprzybył radny Zdzisław Kaczorowski. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu -13. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że tak jak wcześniej powiedziała Pani Wójt ustawa 

o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalanie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest dokumentem planistycznym obok budżetu 

gminy. Artykuł 243 ustawy, który jest bardzo surowy do obecnej sytuacji dla gmin 

obowiązuje od 2014 r. Chodzi tu o ustalenie indywidualnego wskaźnika spłaty rat kredytu. 

Dlatego została podjęta decyzja o spłacie pozostałości części kredytu w Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie w kwocie 495.000 zł tzn. o zaciągnięciu kredytu na kredyt i spłacie, 

aby była możliwość obniżenia rat kredytu w latach następnych i możliwość wydłużenia 

okresu spłaty. Przypomniała, że ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy była w dniu 27 sierpnia 2013r. W związku z zaciągnięciem kredytu zachodzi 

konieczność zmiany uchwały jak również zmiany planu dochodów i wydatków, które 

wynikają z Zarządzeń Wójta Gminy na otrzymane dotacje, jakie gmina uzyskała na zadania 

rządowe zlecone, zmiany planu dochodów gminy i wydatków na rok 2013. 
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W Wieloletniej Prognozie Finansowej został uwzględniony projekt uchwały sprawie zmian 


uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013, który był omawiany na posiedzeniach 


Komisji. 


Zmiany projektu uchwały budżetowej dotyczyły: 


zmniejszenia dochodów: 

- w dziale 756 o kwotę 445.480 zł z uwagi na zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za 

śmieci, weryfikacja planu po przetargu, 

- w dziale 80 l zmniejszenie dochodów o kwotę 15.000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej 

otrzymanych środków na realizację projektu "Dziś myślę o jutrze". 

zwiększenia dochodów: 

- w dziale 010 o kwotę 218.607,43 zł dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu 

producentom rolnym podatku akcyzowego, 

- w dziale 756 o kwotę 3.536 zł wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 

- w dziale 80 l o kwotę 15.000 zł. zmiana klasyfikacj i budżetowej otrzymanych środków na 

realizację projektu "Dziś myślę o jutrze", 

- dziale 852 o kwotę 5.341 zł dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych . 

Po dokonanej analizie budżetowej wykonania budżetu i potrzeb wynikających do końca 

bieżącego roku zaproponowano następujące zmiany po stronie wydatków: 

zmniejszenia wydatków: 

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 7.300 zł na zadaniach 

inwestycyjnych "Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo", 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 2.800 z wydatków osobowych 

niezaliczanych do wynagrodzeń z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie 

w Publicznym Gimnazjum w Gzach; zmniejsza się i zwiększa kwotę o 12.933,87 zł 

w projekcie "Dziś myślę o jutrze" w związku z wydatkami majątkowymi, 

- w dziale 900 gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę wydatki związane z wywozem 

śmieci po przetargu i w pozostałej działalności zmniejsza się wydatki o kwotę 2.600 zł 

zadanie "Zakup wiaty przystankowej we wsi Szyszki". 

Zwiększenia wydatków: 

- dziale 010 zwiększa się plan o kwotę 218.607,43 zł na postępowanie w sprawie zwrotu 

producentom rolnym podatku akcyzowego, 

- w dziale 801 zwiększa się plan o kwotę 44.720,77 z tego: 
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· na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gzy 

28.986,90 zł (zmiana jest związana ze zwiększeniem liczebności uczniów od 01.09.2013 r.), 

· kwotę 2.800 zł przeznacza się na okresowe badania lekarskie w Publicznym Gimnazjum 

w Gzach, 

· kwotę 12.933,87 zł zmiana klasyfikacji budżetowej w projekcie "Dziś myślę o jutrze", 

- w dziale 851 zwiększa się plan wydatków kwotę 3.536 zł na realizację zadań określonych 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- dziale 852 o kwotę 5.341 zł na realizację zadań rządowych zleconych świadczenia 

pielęgnacyjne i sprawowanie opieki, 

- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 9.900 zł na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie 

stawu w Szyszkach" realizowane przy udziale Funduszu Sołeckiego. 

Po zmianach nakłady wynoszą 18.411 zł w tym z Funduszu Sołeckiego - 8.511 zł. 

Dokonane zmiany zostały ujęte we Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Plan dochodów po zmianach wynosi: 11.350.170,32 zł 

w tym: 

- dochody bieżące w kwocie: 11.020,071 zł 

- dochody majątkowe w kwocie: 330.099 zł 

Po wprowadzonych zmianach w planie wydatków plan wydatków wynosi: 11.394.851,35 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie: 10.088.901,35 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie: 1.305.950 zł. 

Różnica między dochodami a wydatkami tj. deficyt budżetu w kwocie 44.681,03 zł, który 

zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 44.681,03 zł. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały ujęte również po stronie przychodów budżetu 

kwota 805.487,87 zł tj. kredyt w wysokości 495.000 zł i wolne środki w kwocie 310.487,87 

zł. Przychody przeznacza się na rozchody tj. na spłatę kredytów w kwocie 760.806,84 zł. 

Na koniec poprosiła Szanowna Radę o podjęcie uchwal w powyższych sprawach. 

Przewodniczący L. Pytel - dopowiedział, że obydwa projekty uchwał tj. projekt uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy i projekt uchwały 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 jak wcześniej powiedziała 

Pani Wójt są ściśle powiązane ze sobą. Dane, które przedstawiła Pani Skarbnik są 

odzwierciedleniem w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy 

narok 2013. 
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Pytań nie było. 


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


projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 


- przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany 


Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu Joanna Świderska - również 


przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 


Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i opinia Komisji Rolnictwa 


i Budżetu z dnia 21.10.2013 r. - stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


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


Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 


Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIX/131113 


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik 


nr 3 do niniejszego protokołu 


Ad. pkt 6. 


Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że projekt uchwały w spraWIe zmian uchwały 


budżetowej Gminy Gzy na rok 2013 był omawiany na posiedzeniu stałych komisji Rady. 


Dalej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 


budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Budżetu Joanna Świderska - także 


przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały. 


Pytań nie było. 


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


Gminy Gzy na rok 2013 i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 13 głosami "za", przy 


Ogłosów "przeciwnych" oraz Ogłosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XXIX/132/13 


w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 4 do 


niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 7. 

Przewodniczący L. Pytel- powiedział, że sprawę zaciągnięcia kredytu omawiała Pani Wójt, 

a Pani Skarbnik przypomniała w jakim celu zostanie on zaciągnięty. Projekt uchwały 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego był również omawiany na posiedzeniach 

komisji stałych Rady Gminy. 

Pytań nie było 

Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy 

o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 


długoterminowego w roku budżetowym 2013. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Budżetu J. Świderska - również 


przedstawiła pozytywną opinię Komisji. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie zaCIągmęCia kredytu 


długoterminowego w roku budżetowym 2013 i poddał pod głosowanie. 


Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. W głosowaniu udział brało 13 radnych. 


Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 


Uchwała Nr XXIX/133113 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 


budżetowym 2013 została podjęta bezwzględną większością głosów w obecności 


co najmniej połowy ustawowego składu Rady i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 


protokołu . 


Ad. pkt 8. 

Asystent ds. oświaty Jadwiga Frąckiewicz - przedstawiła informację o stanie realizacji 

zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2012/2013. Poinformowała, że obowiązek 

sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika 

z ustawy o systemie oświaty. Zadania związane z oświatą gminy wynikają z ustawy 

o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela. Rok 

szkolny 2012/2013 był pierwszym rokiem szkolnym, w którym funkcjonowały dwie 

Publiczne Szkoły Podstawowe z 2 oddziałami przedszkolnymi w każdej szkole, Publiczne 

Gimnazjum w Gzach oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach, prowadzona przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy. 
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W PG w Gzach w 7 oddziałach naukę pobierało 125 uczniów w tym 2 uczniów z nauczaniem 

indywidualnym, w PSP w Przewodowie w 6 oddziałach - 94 uczniów plus 2 oddziały 

przedszkolne - 33 uczniów, w PSP w Skaszewie w 6 oddziałach - 67 uczniów plus 2 oddziały 

przedszkolne - 25 uczniów. 

W związku z tym, że zlikwidowana PSP w Gzach mieściła się z PG w jednym budynku, PG 

pozostało w tym budynku i korzysta również z hali sportowej, parter jest wykorzystany przez 

SSP w Gzach. 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wiąże się z koniecznością uzupełniania wiadomości, 

a także zdobywanie specjalności przez nauczycieli. 

W okresie roku szkolnego 2012/2013 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

wydatkowano kwoty: 

- PSP Przewodowo - 860,53 zł 

- PSP Skaszewo - 969 zł 

- PG Gzy - 577,38 zł 

Poziom wykształcenia nauczycieli w szkołach jest wysoki. Najwięcej nauczycieli jest 

z wyższym przygotowaniem pedagogicznym. Tylko 3,67 etatu nauczycieli z wykształceniem 

wyższym posiada tytuł zawodowy licencjata. 

Na 43,25 etatu stopniu awansu zawodowego, tytuł nauczyciela dyplomowanego posiada 

25,06 etatów. Pozostali nauczyciele to nauczyciele mianowani - 15,63 etatu i dwóch 

nauczycieli kontraktowych. Jedna nauczycielka posiada stopień doktora, natomiast pracując 

ma stopień awansu jako stażystka. W roku szkolnym 2012/2013 tylko jeden nauczyciel 

uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Był to nauczyciel katecheta . . 

Dobra polityka kadrowa w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła w roku szkolnym 

2012/2013 dobrą strukturę zatrudnienia uwzględniając staż pracy poszczególnych 

nauczycieli. 

Na koniec danego etapu edukacyjnego obowiązujące przepisy wymagają przeprowadzenia 

sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu w klasie III gimnazjum. 

Wyniki sprawdzianu w poszczególnych PSP za rok szkolny 2012/2013 przedstawiają się 

następująco: 

- PSP Przewodowo, liczba uczniów - 13, 

wynik średni dla szkoły - 20,33; 

dla powiatu pułtuskiego - 21,34, 
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dla województwa mazowieckiego - 25,22; 


dla kraju 24,03. 


- PSP Skaszewo, liczba uczniów - 10 


wynik średni dla szkoły - 20,20; 


dla powiatu pułtuskiego - 21,34; 


dla województwa mazowieckiego - 25,22,; 


dla kraju 24,03. 


W dalszych działaniach, dla podnoszenia poziomu nauczania i uzyskiwania jeszcze lepszych 


wyników ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej, projektuje się zwiększenie 


liczby zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwłaszcza z języka polskiego, matematyki, 


zwiększenie liczby zadań i ćwiczeń dla poprawy umiejętności, które sprawiają uczniom 


najwięcej trudności oraz zajęć utrwalających posiadana wiedzę i umiejętności. 


Gmina otrzymuje z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjUm dokładną analizę 


wyników sprawdzianu z klas VI i klas III gimnazjum w której są zawarte opracowania 


i wnioski do dalszej pracy całej rady pedagogicznej. 


Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania 


egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, 


matematyczno-przyrodniczej i części z języka obcego nowożytnego (angielskiego) w wersji 


podstawowej i rozszerzonej. 


Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum w Gzach w roku szkolnym 


2012/2013 przedstawiają się następująco: 


- liczba uczniów - 54 


* część humanistyczna: 

- historia i wiedza o społeczeństwie: 

średni wynik zdających - 50,3; 

średni wynik powiatu - 55,8 

- język polski: 

średni wynik zdających - 51,6; 

średni wynik powiatu - 58,7 

*część matematyczno - przyrodnicza: 

- przedmioty przyrodnicze: 

średni wynik zdających - 53,8; 



- 10

średni wynik powiatu - 45,4 

- matematyka: 

średni wynik zdających - 36,8; 

średni wynik powiatu - 55,8 

*język obcy nowożytny (angielski): 

- na poziomie podstawowym: 

średni wynik zdających - 44,6; 

średni wynik powiatu - 58,2 

- na pOZIOmIe rozszerzonym: 

średni wynik zdających - 24,3; 

średni wynik powiatu - 41,3. 

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolny 2012/2013 we wszystkich szkołach 

realizowano zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki. 

Szkoły współpracowały w realizacji programów wychowawczych i programów profilaktyki 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Gminną Biblioteką Publiczną, 

Nadleśnictwem Puhusk oraz podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi. 

Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania liczba dowożonych uczniów 

i dzieci była znacząca - 252. Do szkół dojeżdżają uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjum, a także dzieci 5-cio i 6-cioletnie z oddziałów przedszkolnych. Gmina również 

refundowała wydatki z wiązane z dowozem uczniów niepełnosprawnych, którzy dojeżdżali 

do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz do PSP z Oddziałami 

Integracyjnymi w Puhusku - dwóch przedszkolaków. 

Oprócz zapewnienia dojazdu do szkół, gmina wspomagała uczniów znajdujących SIę 

w trudnych sytuacjach materialnych przyznając stypendium socjalne. Z tej formy wsparcia 

skorzystało 60 uczniów z 29 rodzin w okresie od września do grudnia 2012 r. ,62 uczniów od 

stycznia do czerwca 2013 r. Stypendia szkolne wypłacono na kwotę 80.010 zł z czego 20% 

kwoty stanowiły środki własne gminy, pozostałe środki finansowe stanowiła dotacja 

z budżetu Wojewody Mazowieckiego. 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparCIe w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka Szkolna". Z tej formy pomocy 

skorzystało 25 uczniów tj. z SSP Gzy - 3 uczniów, 12 uczniów z PSP Przewodowo 

i z PSP Skaszewo - 10 uczniów. 
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Łącznie na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 4.710 zł w ramach 


dotacji od Wojewody Mazowieckiego. 


Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 


pracowników zamieszkałych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2012/2013 w ilości 4, 


wykorzystano kwotę 25.858,92 zł Była to dotacja od Wojewody Mazowieckiego, która 


pokryła w 100% poniesione koszty związane z refundacją wydatków na dokształcanie. 


W roku szkolnym 201212013 realizowano również szereg działań o charakterze analitycznym, 


planistycznym. Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z ważniejszych zadań 


wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 


Wydatki przeznaczone na edukację stanowią często najbardziej znaczącą pozycję w budżecie 


samorządu, zaś podejmowane decyzje wpływają na przyszłe losy całej społeczności lokalnej 


i każdego mieszkańca gminy. Wydatki na oświatę od wielu lat stanowią ponad 50% 


w ogólnych wydatkach budżetu całej gminy. 


Przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku 


szkolnym 2012/2013 została przyjęta przez aklamację stanowi załącznik nr 6 do 


niniejszego protokołu. 


W tym momencie Sesję opuścili radny Witold Czapliński i radny Zdzisław Kaczorowski 


pomniejszając ilość członków Rady biorących udział w posiedzeniu do 11 osób. 


Ad. pkt 9. 


Przewodniczący L. Pytel - przedstawił własną informację dotyczącą oświadczeń 


majątkowych radnych Gminy Gzy i informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pułtusku. 


Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 10. 


Wójt B. Polańska - również przedstawiła własną informację dotyczącą oświadczeń 


pracovmików administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 


Gzy. 


Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych - stanowi załącznik nr 8 


do niniejszego protokołu. 


Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pułtusku o wyniku analizy oświadczeń 


majątkowych za 2012 r. Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta, radnych Gminy, 
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pracowników samorządowych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 

Gzy- stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 11. 

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

Ad. pkt 12. 

Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński - poinformował, że w ostatnim okresie na terenie 

gminy zostały wykonane następujące prace: 

- Wykonany został odcinek drogi Nowe Skaszewo - Sulnikowo o długości 615 mb 

i szerokości 5m. Zadanie wykonała firma "Drogi i Mosty" Pana Jana Kaczmarczyka za 

kwotę 256.728 zł: 

- Wykonany został odcinek drogi we wsi Słończewo o długości 200 mb, na którym został 

wykonany przepust za kwotę 114.364 zł; 

- Zostały zamontowane wiaty przystankowe we wsi Grochy - Imbrzyki i Szyszki na kwotę 

8.386 zł; 


- W budynku urzędu gminy została wykonana instalacja centralnego ogrzewania, koszt 

32.000 zł. 


- Został wykonany przepust we wsi Żebry - Wiatraki. W roku 2013 we wsi Żebry - Wiatraki 


zostały wykonane 2 przepusty, z których l został wykonany wspólnie z Gminą Świercze. 


Drugi przepust koło Pana Chodkowskiego wykonała firma z Płońska. 


- W tej chwili trwają prace przy odmuleniu stawu we wsi Szyszki. 


- W celu szybszego przepływu informacji, a szczególnie obsługi programu obsługującego 


gospodarkę śmieciową przy urzędzie gminy został wbudowany kabel łączący budynek urzędu 


z Referatem Planowania Budżetu i Finansów. 


- Zakończone zostały prace z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu, zebrano ok. 52 ton 


eternitu. Jeśli będzie dofinansowanie w 2014 r. , to na początku miesiąca grudnia 2013 r. będą 


udostępnione wnioski dla mieszkańców. 


- Przekazano kwotę 245.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Ojrzeń 

Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy - Słończewo. 


Wójt B. Polańska - powiedziała, że dla Państwa sohysów zostały przygotowane informacje 


dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wyjaśniła, że do tej 


pory gmina była podzielona na 3 rejony, ale wykonawca doszedł do wniosku, że nie wyrabia 


SIę W czaSIe. 
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Z uwagi na krótszy dzień i zbliżającą się zimę gmma została podzielona na 4 rejony. 

W związku z tym ze strony firmy "Błysk" do każdego gospodarstwa dotrą przedstawiciele, 

żeby przedstawić harmonogram wywozu odpadów. 

- W dniach 21 i 22.11.2013 r. prowadzona będzie prowadzona zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych. W tym temacie również zostanie przez wykonawcę dostarczona ulotka. 

- W dniu 15.10.2013 r. upłynął termin płatności za zagospodarowanie odpadów za IV kwartał 

2013 r. Osobom, które nie płaciły będą wystawiane upomnienia. 

Obiecała, że na następną Sesję Rady Gminy przygotuje obszerną informację, pełen zakres 

danych w kwestii śmieci. 

W temacie reklamacji prosiła, żeby reklamacje na temat nieodebranych śmieci 

z gospodarstwa zgłaszać do urzędu jak najszybciej, natomiast kosze ze śmieciami wystawiać 

wcześnie, iż wykonawca odbiera śmieci już od godz. 7.00 rano. 

Poza tym powiedziała, że jest jeszcze sporo niedostarczonych koszy na śmieci. Kosze są 

przygotowywane i w następnym tygodniu będą rozwożone. 

Następnie poinformowała, że do dnia 15.11.2013 r. na ręce Pana Przewodniczącego Rady 

Gminy musi zostać złożony projekt budżetu gminy na rok 2014, który jest w trakcie 

opracowywania. Sprawa ta jest dla gminy bardzo trudna, gdyż otrzymaliśmy projekt 

planowanej subwencji ogólnej na 2014 r. - roczna kwota subwencji ogólna dla gminy jest 

pomniejszona o 647.000 zł. W oświacie kwota subwencji została pomniejszona o 210.000 zł. 

W związku z tym przy małych dochodach gminy martwią się z Panią Skarbnik jak zepną 

budżet na 2014 r., a gminę obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa. Dlatego szukane są 

różne oszczędności. Zastanawia się również nad włączeniem oświetlenia ulicznego, co 

stosują w innych gminach. Wyjaśniła, że odbywa się to w ten sposób, że oświetlenie uliczne 

działa do godziny 24.00, później jest 4 godzinowa przerwa i od godziny 4.00 rano lampy 

świecą ponownie. Uznała, że najprawdopodobniej będzie niezadowolenie, ale według niej 

chyba to będzie najmniejsze zło. Dodała, że rozważane jest pozostawienie oświetlenia 

ulicznego przy szkołach, sklepach, w miejscach publicznych. Poinformowała, że w związku 

z oszczędnościami zostały wyhamowane wydatki, a sprawy, które jeszcze w budżecie nie 

zostały zrealizowane w tym roku, nie będą realizowane, iż bardzo należy przestrzegać 

wydatków. 

Skarbnik E. Głowacka - dodała, że tak jak nadmieniła Pani Wójt do dnia 15.11.2013 r. 

obowiązkiem Wójta Gminy jest przedłożenie na ręce Przewodniczącego Rady Gminy 
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projektu budżetu gminy na rok 2014. Budżet gminy uchwalany jest do końca grudnia, a w 

ewentualnych przypadkach do końca stycznia roku następnego. 

Następnie wyjaśniła, z czego wynika obcięcie subwencji. Uznała, że głównie chodzi tu 

o część wyrównawczo-dochodową. Przypomniała, o czym wiele razy mówiła, że 

podejmowaniu decyzji w sprawie obniżek podatków i opłat do obowiązujących określonych 

stawek przez Ministra Finansów w podatku od nieruchomości, w podatkach i opłatach 

lokalnych, ceny żyta, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego skutki 

obniżeń i zwolnień są brane jako wpływy do budżetu gminy, których faktycznie nie ma. 

Wskazała, że od roku 2012 wysoko utrzymuj e się cena żyta, a rok ten był podstawą naliczenia 

subwencji wyrównawczej na rok 2014. Opublikowana cena 1 q żyta na rok 2013 wynosiła 

75,86 zł, a gmina miała podjętą uchwałę z obniżoną ceną do 50 zł. Była to obniżka 

w wysokości 35%. W ubiegłym roku część wyrównawcza subwencji wynosiła 1.771.000 zł, 

w tym roku 1.295.000 zł. Stwierdziła, że jest to olbrzymi spadek dochodów o 437.000 zł, 

w którym doliczono, że podniósł się do góry wskaźnik G w stosunku do innych mieszkańców 

i do dochodów podatkowych gminy i został wyliczony na kwotę 835,89 zł. W roku 2012 

wskaźnik ten wynosił 615,56 zł. Wskaźnik dochodów krajowych podatkowych 

opublikowanych przez Min. Fin. wynosi 1.358,98 zł. W związku z tym subwencja uległa tak 

poważnemu obniżeniu, a dotyczy gmin gdzie najwyższą częścią dochodów jest podatek 

rolny. Jej zdaniem, subwencja dochodowa na pewno nie ulegnie zmianie lub mogą być 

niewielkie różnice. Natomiast w części oświatowej subwencji będą różnice, chociaż trudno 

jest jej w tej chwili powiedzieć, czy będą one na korzyść gminy, ponieważ ubyło uczniów 

w stosunku do roku 2012. Poinformowała też, że na dzień dzisiejszy gmina nie ma żadnych 

dokumentów na jakiej podstawie Ministerstwo Edukacji naliczyło środki finansowe 

w projekcie planowanej subwencji. Jak została subwencja naliczona gmina dopiero będzie 

dopiero wiadomo gdy zostanie przesłana metryczka po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu 

państwa. Dodała, że w związku z tym, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo ciężka. była 

już wcześniej podjęta decyzja odnośnie spłaty kredytu, żeby trochę obniżyć skutki. 

Poinformowała, że jeśli chodzi o obecną cenę 1 q żyta przyjmowaną 00 obliczania podatku 

rolnego, to cena ta jest brana z 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i wynosi 69,28 

zł. Cena ta została nieco obniżona, a oznacza, że skutki obniżeń i zwolnień będą trochę 

niższe. Również zostały opublikowane stawki podatkowe podatku od nieruchomości o osób 
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fizycznych i od osób prawnych. W związku z tym na najbliższej Sesji w miesiącu listopadzie 


będą podejmowane uchwały w powyższych sprawach. 


Ad. pkt 13. 


Soltys wsi Gzy Marian Zawadzki - zapytał jak wygląda sprawa oświetlenia ronda 


w Przewodowi e? 


Wójt. B. Polańska - odpowiedziała, że są tylko włączone lampy oświetleniowe na 


przejściach I2x4/. Środkowe lampy są wyłączone, a 2 lampy gminne są zdemontowane. 


Radny Stefan Zadrożny - prosił, że jeśli wyłączyć oświetlenie uliczne, to potraktować 


równo wszystkich w całej gminie. Chodzi o to, żeby nie było pretensji, że w jednej wsi 


oświetlenie świeci się dłużej, a w innej krócej. 


Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że miała na myśli równe potraktowanie wszystkich, bez 


skrócenia czasu oświetlenia przy szkołach, sklepach i przystankach autobusowych. 


Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.55 

zamknął XXIX Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
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