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P R o T O K Ó L Nr XXXIX/14 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 5 listopada 2014 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Przed rozpoczęciem Sesji Redaktor Naczelny Gazety Tygodnik Pułtuski Pan Jarosław Kopeć 

wręczył radnemu Jackowi Grochowskiemu statuetkę w kształcie OSKARA Filmowego 

nagrodę Czytelników Tygodnika Pułtuskiego w Plebiscycie "Najpopularniejszy Radny". 

Uznał, że żeby zostać dobrym radnym trzeba mieć w sobie coś z aktora. Życzył, żeby kolejna 

statuetka była "Najlepszy Wójt Powiatu Pułtuskiego", a może "Najlepszy Starosta". 

Wójt Gminy Gzy Pani Barbara Polańska z tej okazji Panu Jackowi Grochowskiemu wręczyła 

podziękowanie i pamiątkową książkę "Święty Jan Paweł II". 

Radny i jednocześnie Wicerzewodniczący Rady Gminy Jacek Grochowski - podziękował 

wszystkim tym, którzy wysyłali sm s-y i głosowali na jego osobę oraz "Tygodnikowi 

Pułtuskiemu" za zorganizowanie takiego Plebiscytu. 

Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel - o godz. 13.15 otworzył XXXIX Sesję Rady 

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

obecności stanowiącą załącznik nr l do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Radni nieobecni: 

l. Kumińska Elżbieta 

Ad. pkt 2. 

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

Państwo radni. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad Sesji w brzmieniu jak 

niżej: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Wręczenie nagrody Czytelników Tygodnika Pułtuskiego dla Najpopularniejszego 


Radnego. 




- 2 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 


rolnego na terenie gminy na 2015 rok. 


9. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 

11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji 

samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13. Sprawy bieżące gminy. 

14. Wolne wnioski i pytania. 

15. Zamknięcie Sesji. 


Dalej przypomniał, że w związku ze zrealizowaniem punktu 5 przed rozpoczęciem Sesji 


z uwagi na prośbę Pana Redaktora "Tygodnika Pułtuskiego", zaproponował wykreślenie 


powyższego punktu z porządku obrad. 


W wyniku zmiany porządku obrad, poddał pod głosowanie niżej wymieniony porządek 


obrad: 


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie 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 2014. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 


rolnego na terenie gminy na 2015 rok. 


8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
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10. Informacja 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 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", 


przy O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przejęła porządek obrad 


bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 


Ad. pkt 3 


Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy 


Nr XXXVIII/14 odbytej w dniu 9 października 2014 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł 


się z nim zapoznać. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. 


Ad. pkt 4 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 

Ad. pkt 5. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka - powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Gminy obok uchwały budżetowej jest drugim ważnym dokumentem planistycznym, który 

działa z uchwałą budżetową. 

Ostatnie zmiany WPF były dokonane w miesiącu sierpniu bieżącego roku. Od tego momentu 

do dnia dzisiejszego nastąpiły zmiany. Zmiany dotyczyły głównie zwiększenia planu 

dochodów gminy związanych z otrzymanymi dotacjami na zadania rządowe zlecone, na 

zadania własne jak również zmiany w planie dochodów własnych. W związku z tym plan 

dochodów uległ zwiększeniu. Na dzień dzisiejszy dochody po zmianach wynoszą 

11.447.338,58 zł w tym dochody bieżące 11.094.301,74 zł; dochody majątkowe 353.036,84 

zł. 

Plan wydatków na 2014 r. i WPF została opracowana na wykonaniu z 2013 r. Wprowadzono 

działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych, żeby zostały spełnione wymogi 

ustawy o finansach publicznych. W całorocznym okresie dokonywano zmian Zarządzeniami 

Wójta Gminy jak również uchwałami Rady Gminy. 

Zwiększenie ogółem planu wydatków w stosunku do planu pierwotnego na rok 2014 wynosi 

1.497.092,73 zł. 
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Po zmianach plan wydatków wynosi 11.563.454,95 zł; wydatki bieżące 10.854.415,82 zł ; 

wydatki majątkowe 709.039,13 zł. 

Różnica między dochodami, a wydatkami, to wynik budżetu, który stanowi deficyt 

planowany na rok 2014 w kwocie 116.116,37 zł, został pokryty wolnymi środkami z lat 

ubiegłych. 

W przychodach budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym jednostki, a wynikająca z rozliczeń kredytów - 401.921,60 zł z tego: na pokrycie 

deficytu 116.116,37 zł i na pokrycie - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów - 285.805,23 zł. 

Planowane rozchody budżetu w WPF - 285.805,23 zł to wydatki związane ze spłatą kredytów 

zgodnie z harmonogramem spłat. 

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.301.050 zł. 

Od roku 2014 nie jest planowane zaciąganie kredytów, z uwagi na spełnienie wymogów 

art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Przypomniała, że w wykazie przedsięwzięć było zaplanowane zadanie inwestycyjne 

pn. "Budowa budynku gospodarczego na potrzeby urzędu" na lata 2014 - 2015. Wartość 

zadania okazała się znacznie wyższa w stosunku do planowanych wydatków na rok 2014. 

W związku z tym zadanie to uchwałą budżetową i WPF zostało przesunięta do realizacji 

w roku 2015, przy czym zostanie podwyższona kwota nakładów ze względu na to, że przy 

planowanej wartości nie jest możliwe wykonanie budynku. 

W wykazie przedsięwzięć było również wykazane zadanie pn. "Moja przyszłość" realizowane 

w Publicznym Gimnazjum w Gzach. Wartość projektu 24.500 zł z tego: w roku 2014 

11.480 zł i w roku 2015 - 13.030 zł. Jest to zadanie dwuletnie, wydatki bieżące. Poza tym 

było realizowane zadanie "Dziś myślę o jutrze", które było realizowane w roku 2013 i 2014. 

W WPF został uwzględniony również projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

dotyczący zmiany planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Budowa budynku 

gospodarczego" jak również zmniejszenie dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży 

mienia, gdyż planowana kwota z tytułu sprzedaży nie zostanie osiągnięta z uwagi na brak 

zainteresowania kupnem. Podkreśliła, że podjęcie uchwały pozwoli pracować na WPF do 

końca br. 

Pytań nie było. 
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Przewodniczący L. Pytel - poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 


opinii do projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Kazimierz Żebrowski - przedstawił 


pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 


Gminy Gzy. 


Opinia Komisji Rolnictwa Budżetu z dnia 28.10.2014 r. - stanowi załącznik nr 2 do 


niniejszego protokołu. 


Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Emilia Oleksa 


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


Opinia Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 28.10.2014 r. 

stanowi załącznik nr 3 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 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", 


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


Nr XXXIX/181114 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która 


stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 6. 


Skarbnik E. Głowacka - przypomniała, że WPF jest dokumentem planistycznym obok 


uchwały budżetowej. W projekcie uchwały uwzględniono następujące zmiany: 


- w dochodach: 


- zwiększenie o kwotę 16.540 zł, kwota dotyczy wyższych osiągniętych dochodów z tytułu 


wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i osiągniętych z tytułu zwrotu wpłat 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Puhusku; 

- zmniejszenie - kwota 51.300 zł przewidywana z tytułu sprzedaży mienia. 

Po stronie wydatków propozycja zmniejszenia kwoty 106.505,85 zł: 

- w dziale 550 Administracja publiczna - zmniejszenie planu na zadanie pn. "Budowa 

budynku gospodarczego na potrzeby urzędu gminy" o kwotę 51.300 zł ujęte w wykazie 

przedsięwzięć do WPF. Wartość ofertowa przewyższała kwotę zaplanowaną na rok 2014. 

Zadanie zostało przesunięte do realizacj i w roku 2015. 

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszono plan wydatków o kwotę 38.260,36 zł 



ze względu na obniżenie stawek procentowych. 


Gmina ma oprocentowany kredyt bankowy według stawki WIBOR - 3M , który znacznie 


uległ obniżeniu. 


- w dziale Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 16.945,49 zł. 

Jest to zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej 

w Gzach w związku z mniejszą liczbą uczniów jaka była planowana od 01.09.2014 r. 

Zwiększenia planu wydatków to kwota - 71.745,85 zł w tym: 

- w dziale Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące 

związane z zakupem usług, 


Po przeanalizowaniu budżetu okazało się, że wydatki będą wyższe od planowanych kwot, 


dotyczy to przesyłek listowych i wywozu nieczystości. 


- w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie wydatków o kwotę 18.805,85 zł dotyczy 

przeprowadzonej analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Skaszewie, zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Gzach o kwotę 4.218,85 zł. Dotyczy to oddziałów przedszkolnych z uwagi 

na to, że w oddziale przedszkolnym SSP w Gzach Od dnia 01.09.2014 r. wzrosła liczba 


uczniów, 


- w dziale 851 - zwiększenie kwoty planu wydatków o kwotę 6.540 zł na realizację zadań 

zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

Wynika to z dochodów ponadplanowych jakie powstały z tytułu wpłat za zezwolenia na 


sprzedaż alkoholu. 


- w dziale 852 Pomoc Społeczna - zwiększa się kwotę 7.900 zł z tego: 


- kwotę 5.500 zł przeznacza się na wpłaty dla gmin z tytułu pokrycia kosztów dzieci 


w rodzinach zastępczych, 


- kwotę 2400 zł na dożywianie do 20% wkładu gminy na realizację programu państwa, 


ponieważ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach bierze udział w akcji i korzysta 


z programu budżetu państwa "Dożywianie dzieci w szkołach", 


Pani Kierownik GOPS uzyskała wyższą kwotę dotacji, w związku z tym należy 

dofinansować kwotę 2.400 zł. 

- w dziale Gospodarka komunalna i Kultura zwiększenie o kwotę34.500 zł. 

Po dokonanej analizie potrzeb do końca roku budżetowego 2014 i prawidłowego 

funkcjonowania jednostek, na bieżącą realizację zadań własnych gminy z zakresu gospodarki 
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komunalnej (dofinansowanie częściowe zadania "Gospodarka odpadami" na energIe 

elektryczną). 

Na koniec poprosiła Szanowną Radę o zaakceptowanie zmian. 

Pytań nie było. 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

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

Gminy Gzy na rok 2014 i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", 

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

Nr XXXIXIl821l4 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Wójt Gminy Barbara Polańska - stwierdziła, że ustalenie ceny żyta do podatku rolnego to 

bardzo ważny i trudny punkt obrad, bo obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego ma wpływ na budżet i wydatki roku 2015. Według Komunikatu Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał, poprzedzających rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za Idt. Jej 

propozycja w projekcie uchwały to obniżenie stawki do kwoty 50 zł za ldt tj. utrzymanie 

wysokości ldt żyta do zaproponowanej rok temu kwoty 50 zł. Wyjaśniła, że analizując 

podatki i opłaty rolne podjęto decyzję, żeby utrzymać je na tym samym poziomie. Nie 

podniesiono podatków i opłat lokalnych, jak również gmina Gzy jest jedyna gminą 

w powiecie puhuskim, gdzie nie są opodatkowane budynki mieszkalne, a maksymalne 

obciążenie od budynków mieszkalnych wynosi 0,75 zł. W związku z tym myśli, że obniżek 

spowodowanych uchwałami Rady jest dla rolników sporo. Dlatego uważała, że 

zaproponowana cena 1 dt żyta w wysokości 50 zł jest dla mieszkańców gminy do 

udźwignięcia. Jej zdaniem, chociaż wiele w tej kadencji zostało wykonane, to na przyszłość 

jest bardzo dużo zadań do realizacji. 
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Podkreśliła, że większość radnych jest rolnikami i chcieliby płacić jak najmniejsze podatki, 

jednak mieszkańcy rozliczają gminę z realizacji zadań. Poza tym, żeby sięgać po pieniądze 

unijne należy mieć wkład własny. Dalej poprosiła Panią Skarbnik E. Głowacką o wyliczenie 

różnicy między jej propozycją - 50 zł, a propozycją Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego - 45 zł. 

Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że różnica między jedną, a drugą kwotą wynosi 

90.776 zł. 

Wójt B. Polańska - uznała, że różnica jest duża. Ceny ldt żyta nie podnosi, chce pozostawić 

ją na tym samym poziomie. Następnie poprosiła radnych o zagłosowanie w wysokości jak 

w projekcie uchwały i jak uzasadniła swój wniosek. 

Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 

skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2015 rok był omawiany 

na wspólnym posiedzeniu Komisji . Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała wniosek o obniżenie ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego do kwoty 45 zł za ldt. Natomiast Komisja Rolnictwa i Budżetu 

odrzuciła tę propozycję· 

Dalej poinformował, że z uwagi na to, że najdalej idący jest wniosek Komisji Oświaty, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa będzie musiał poddać go pod głosowanie w pierwszej kolejności. 

Następnie zapytał, czy radni mająjeszcze uzasadnienia do tego wniosku? 

Radny Witold Czapliński - powiedział, że jest za wnioskiem, żeby jednak cenę ldt żyta 

obniżyć do kwoty 45 zł. Uzasadnił, że ceny płodów rolnych spadły o 30%, a nawet i więcej. 

Był zdania, żeby rolnicy nie pokrywali cały czas braków w budżecie gminy, bo każdy grosz 

dla rolnika też się liczy, jeśli ma obniżony podatek, a dochody w rolnictwie spadają 

drastycznie. Według niego oszczędności w gminie można szukać w innych działach np. 

w oświacie. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że za rok 2014 skutek obniżenia wszystkich podatków 

i opłat wynosi 698.435 zł. Są to obniżki spowodowane uchwałami Rady w podatku od 

nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku od środków transportowych. Uważała, że Rada 

jest i tak przychylna rolnikom i wszystkim innym mieszkańcom, bo stara się podejmować 

rozsądne decyzje. Jeśli chodzi o zwolnienia to za rok 2014 r. dają one kwotę 45.957 zł. 

Łącznie jest to 740.000 zł mniej do budżetu gminy. 
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Jeżeli chodzi o cenę Idt żyta to różnica pomiędzy ceną podaną przez Prezesa GUS, 

a propozycją Pani Wójt wynosi 206.382 zł. Przy cenie 45 zł za 1 dt różnica wynosi 297.000 

zł. Zwracając się do Pana radnego W .Czaplińskiego powiedziała, że nie wie co Pan radny 

ma na uwadze mówiąc, żeby szukać oszczędności w oświacie. Uważała, że Pan radny 

W. Czapliński będąc 4 lata w Radzie widział jakie były robione oszczędności, ile było 

wydawane na oświatę. Przypomniała, że Gmina korzystała ze środków unijnych, żeby nie 

dokładać do oświaty. W związku z tym na wyposażenie i sprzęt do szkół poszły duże kwoty 

ze środków unijnych. Jej zdaniem, w szkołach nie ma z czego oszczędzać. A decyzja 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego należy do Rady. Jeżeli 

Państwo radni obniżą cenę żyta, to gmina będzie szukać pieniędzy obcinając zadania, 

ponieważ budżet musi być zbilansowany. Zaznaczyła, że gmina w tej chwili nie może 

zaciągać kredytów, ponieważ jest to zablokowane ustawą i należy się rządzić czym jest. Jej 

zdaniem, obniżki i zwolnienia jakie są stosowane jest to dosyć dużo dla rolnictwa. Uznała, że 

w rolnictwie jest ciężko, ponieważ cena wszystkiego spadła i jest to rok niekorzystny 

z powodu braku deszczu i mogą być związane z tym skutki. Jednak trzeba patrzeć na 

wszystko przez pryzmat całej gminy. 

Radny W. Czpliński - poinformował, że cena1dt żyta wynosi 42 zł i jest cały czas tendencja 

spadkowa. 

Skarbnik E. Głowacka - powiedziała, że cenę 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

nie wymusza tylko przedstawia, a decyzję podejmą Państwo radni. 

Przewodniczący L Pytel - dodał, że projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 50 zł został przesłany do Mazowieckiej Izby 

Rolniczej Oddział w Ciechanowie i uzyskał pozytywną opinię. 

Opinia Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie Wesołej Oddział Ciechanów - stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Radny Zdzisław Sierzan- zasugerował, żeby na temat ceny żyta wypowiedzieli się sołtysi. 

Z obecnych na sali obrad sołtysów nikt nie zabrał głosu. 

Radny Jacek Grochowski, Wiceprzewodniczący Rady i jednocześnie przedstawiciel 

Mazowieckiej Izby Rolniczej - uznał, że zawsze jest lepiej płacić mniejszy podatek bez 

względu jaki by to był. Jednak później od radnych gminy też oczekuje się pewnych efektów, 

żeby coś zrobić, a to bez pieniędzy jest to raczej niemożliwe. Cena żyta ogłoszona 

w Komunikacie Prezesa GUS wynosi 61,37 zł. 
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Cena realna na dzień dzisiejszy wynosi 48 zł plus VAT. Uważał, że utrzymanie ceny ldt żyta 

w kwocie 50 zł nie będzie bardzo wielkim obciążeniem dla rolników. Przyznał, że gdyby 

rolnicy płacili o 10% mniej podatku, każdy byłby szczęśliwszy. Ale jest to związane 

z wyborami, gdzie dzisiaj bardzo popularne jest obniżać. Natomiast sam osobiście zrobi 

niepopularnie, ponieważ jest za tym aby utrzymać cenę żyta na poziomie roku ubiegłego 

tj. na poziomie 50 zł za 1 dt. 

Radny Mieczysław Sadowski - zapytał Panią Skarbnik jak jest ze ściągalnością od 

rolników, którzy nie zapłacili, czy są tacy i jaka jest to suma, ponieważ rolnikom którzy płacą 

podatek, podatek się jeszcze podwyższa, a ci co nie płacą pewnie nie będą płacili. 

Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że gmina wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze, 

które są przekazywane do realizacji do urzędów skarbowych, które są zobowiązane i władne 

do ściągania należności. Część pieniędzy wpływa po wysłaniu upomnień. Natomiast, jeśli 

ktoś nie wpłaci wystawiane są tytuły wykonawcze. Z realizacją tytułów jest różnie. 

Ściągalność nie jest bardzo dobra, ale w miarę dobra. 

Radny M. Sadowski - zapytał, jaka jest suma nieściągniętego podatku za rok 2013 i 2014? 

Skarbnik E. Głowacka - odpowiedziała, że w 2013 r. było bardzo mało zaległości. W roku 

2014 zaległości trochę wzrosły- za trzy kwartały było 66.000 zł na przypis 835.000 zł. 

Zaległości na zamknięcie roku budżetowego ksztahują się jak w poprzednim roku, w 

granicach 38.000 zł - 40.000 zł. Myśli, że część zaległości zostanie obniżona. Jest to kwestia 

urzędów skarbowych. Dodała, że w poprzednich okresach zaległości były znacznie wyższe . 

Natomiast od czterech lat w stosunku do lat ubiegłych zaległości nie zwiększają się, były 

znacznie niższe. 

Pytań więcej nie było. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że padł wniosek o obniżeniu ceny żyta do kwoty 

45 zł za l dt i wniosek Pani Wójt o obniżenie ceny żyta do 50 zł za 1 dt. 

Radca Prawny Bogusław Sokalski - wyjaśnił, że inicjatywę uchwałodawczą ma tylko Wójt, 

głosuje się więc projekt uchwały zaproponowany przez Wójta. Uznał, że Komisje tylko 

opiniowały, a propozycja Pana radnego była tylko propozycją. Z tego co widzi, Pani Wójt 

stoi dalej przy swoim stanowisku i jest to jedyna inicjatywa uchwałodawcza. 

Radny W. Czapliński - zaproponował, aby przed głosowanie odczytać opinię Komisji. 

Przewodniczący L. Pytel - powiedział, że opinie Komisji już przedstawił, ale jeśli jest taka 

potrzeba to nie widzi problemu. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił negatywną 

opinię Komisji do wniosku członka Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

Pana W. Czaplińskiego dotyczącego obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na terenie gminy na 2015 rok do kwoty 45 zł. za l dt. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

przedstawiła pozytywną opinię do wniosku członka Komisji Pana W. Czaplińskiego 

dotyczącego obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy 

na 2015 rok do kwoty 45 zł. za l dt. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2015 rok i poddał pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 9 głosami "za", przy 

4 głosach "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" podjęła Uchwałę 

Nr XXXDU183/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na terenie gminy na 2015 rok - która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu . 

Ad. pkt 8. 

Zastępca Wójta Wiesław Ocbtabiński - powiedział, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, Rada Gminy powinna podjąć uchwałę, która określi sposób 

w jaki będzie można wydawać pozwolenia na prowadzenie działalności polegającej na 

opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Poinformował, że 

obecnie na terenie gminy tego typu pozwolenie mają dwie firmy tj. RENMARK z Puhuska 

i Zakład Usług Komunalnych z Płońska. 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu K. Żebrowski - przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego E. Oleksa 

również przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
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w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transport nieczystości ciekłych 


i poddał pod głosowanie. 


Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", 


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


Nr XXXIX/184/14 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 


się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 


bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - która stanowi załącznik nr 8 do 


niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 9. 


Przewodniczący L. Pytel - przedstawił informację o złożonych oświadczeniach 


majątkowych radnych Gminy Gzy. 


W kwestii wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r. przez Urząd Skarbowy 


w Pułtusku poinformował, że wskazane nieprawidłowości to zalecenia na przyszłość, aby 


wyeliminować popełniane błędy. 


Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 10. 


Wójt B. Polańska - przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 


pracowników administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 


Gzy. 


Odnośnie analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r. przez Urząd Skarbowy w Pułtusku, 


powiedziała, że wskazane zalecenia są na przyszłość, na następne składanie oświadczeń 


majątkowych. 


Informacja Wójta Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych - stanowi załącznik nr 10 


do niniejszego protokołu. 


Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pułtusku na temat wyników analizy 


oświadczeń majątkowych za 2013 r. radnych Gminy Gzy, Przewodniczącego Rady Gminy, 


Wójta, pracowników samorządowych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 


- stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 


Ad. pkt 11. 


W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było i odpowiedzi. 
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Ad. pkt 12. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że jest to ostatnia Sesja Rady Gminy w kadencji 2010 

2014. W okresie tym wszyscy starali się pracować jak najlepiej nie zwracając uwagi na 

kandydatury radnych jakie były wystawiane do Rady Gminy. Wójt i Rada kierowali się 

potrzebami mieszkańców gminy. Co można było zrobić było robione, a skąd można było 

ściągnąć środki z zewnątrz, zostały ściągnięte. Jej zdaniem, wszyscy mieszkańcy gminy 

zasługują na jednakowe traktowanie. Natomiast dzisiaj na ostatniej Sesji Rady Gminy widać 

ewidentnie, że powiewa wiatr przedwyborczy. 

Dalej przedstawiła, co udało się zrealizować przez okres 4 lat: 

- inwestowano w budowę i modernizację dróg gminnych, powstało 2,1 km nowej 

nawierzchni utwardzonej asfaltem w miejscowościach: Begno- Ostaszewo Wielkie, 

Wójty-Trojany, Słończewo, Sulnikowo-Nowe Skaszewo; 

- dofinansowano Powiat Pułtuski w realizacji dróg powiatowych, na terenie gminy, powstało 

4 km nowej nawierzchni; 

- wyposażono jednostki OSP z terenu gminy w nowy sprzęt, dzięki dotacji dla Powiatu 

Pułtuskiego gmina otrzymała nowy samochód ratowniczo - gaśniczy IVECO dla OSP Gzy, 

jak również pozyskano środki na zakup i montaż nowoczesnych bram segmentowych, 

zakupiono nową motopompę dla OSP Pękowo, średni zestaw do ratownictwa technicznego 

dla OSP Gzy, a dla OSP Przewodowo w b.r. pozyskano samochód strażacki, ponieważ 

poprzedni uległ spaleniu, zakup w/w sprzętu było możliwe dzięki pozyskaniu funduszy 

z rożnych źródeł; 

- przez 4-letni okres czasu dokonano wiele prac geodezyjnych takich jak: podział działek 

we wsi Gzy - Wisnowa dla wyodrębnienia drogi dojazdowej, podziału działki we wsi Żebry 

-Wiatraki do sprzedaży, podziału działki we wsi Tąsewy dla wyodrębnienia drogi gminnej, 

podziału działek we wsi Gzy, Pękowo, wznowiono granice działki we wsi Pękowo i Gzy; 

- wykonano wiele przepustów na istniejących już drogach we wsiach: Porzowo, 

Przewodowo - Majorat, Pękowo, Żebry - Wiatraki, Sisice, Słończewo, Mierzeniec, Gzy, 

Grochy - Serwatki, Ołdaki; 

- wykonano wiele rowów odwadniających we wsiach: Gzy, Nowe Przewodowo, Sulnikowo, 

Słończewo, Przewodowo Poduchowne, Przewodowo - Majorat, Szyszki, Tąsewy, Pękowo; 

- zakupiono wiaty przystankowe dla wsi: Ołdaki, Ostaszewo Wielkie, Tąsewy, Szyszki, 

Grochy - Imbryki, Stare Grochy; 
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- ogrodzono działkę przy OSP Gzy, Przewodowo - Majorat, teren szkoły w Skaszewie 

Włościańskim; 

- opracowana została dokumentacja geodezyjna w celu regulacji stanu prawnego na drogę 

Porzowo, Sulnikowo-Skaszewo oraz Baraniec - Wójt Y Trojany, Stare Grochy - Osiek 

Aleksandrowo; 

- uregulowano stan geodezyjny wielu działek, w tym: 

a) za budynkiem Urzędu Gminy Gzy, 

b) działkę zabudowaną remizą OSP w Gzach, 

c) drogi m.in. w Żebrach - Wiatrakach, Grochach - Serwatkach; 

- uregulowano stan prawny następujących nieruchomości: 

a) po byłym posterunku policji, 

b) budynek drewniany w miejscowości Gzy obecnie przeznaczony do sprzedaży, 

- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 11 wsi, 

- doprowadzono do ostatecznego zamknięcia nieczynnego wysypiska śmieci we wsi Grochy-

Serwatki; 

- dokonano zagospodarowania i uporządkowania terenu wokół stawu we wsi Szyszki 

i Żebry- Falbogi oraz zarybienia stawu w tej wsi; 

- obecnie realizowane są melioracje ok. 800 ha gruntów rolnych w ramach dwóch zadań: 

Skaszewo I i Skaszewo II; 

- dokonano remontu budynku urzędu gminy, zostało wykonane centralne ogrzewanie, 

wymiana drzwi, podłóg, malowanie oraz odwodnienie budynku; 

- przed budynkiem urzędu położono kostkę i wykonano parking; 

- pozyskano środki z WFOŚ i GW na usuwanie i utylizację azbestu; 

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie dokonano remontu łazienek na parterze 

szkoły wraz z wymianą rur kanalizacyjnych oraz został pomalowany parter szkoły; 

- w szkołach na terenie gminy realizowany był program unijny pn. " Dziś myślę o jutrze"

zajęcia z wielu przedmiotów; 

z informatyki i jęz. angielskiego był przeprowadzony egzamin końcowy gdzie uczniowie 

uzyskali certyfikaty unijne; szkoły zostały wyposażone w sprzęt multimedialny; 

- dzięki pozyskaniu dodatkowych środków oddziały przedszkolne w szkołach zostały 

wyposażone w meble, dydaktyczny sprzęt audiowizualny, ksero, pomoce dydaktyczne 

i zabawki, dostosowano toalety do potrzeb małych dzieci oraz doposażono istniejące przy 
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oddziałach place zabaw; 

- w PG w Gzach im. Papieża Jana Pawła II powstała pracownia językowa oraz zakupiono 

komputery do pracowni komputerowej. 

W pozostałych szkołach podstawowych dokonano remontu i wyposażenia, sali 

gimnastycznej w Skaszewie Włościańskim i korekcyjno- kompensacyjnej i dydaktyczno

wychowawczej . 

Stwierdziła, że zadań do realizacji jest bardzo dużo, ale realizacja ich uzależniona była od 

możliwości finansowych. 

Poinformowała, że na początku kadencji zadłużenie gminy wynosiło 4.512.819,00 tj. 47,7%, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2014r. wyniesie 3.301.050,00 zł 

W mijającej kadencji podjęto bardzo trudne i odpowiedzialne decyzje: likwidację Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Gzach, Zespołu Obsługi Szkół w Gzach, kasy w urzędzie gminy, 

sprzedaż autobusu szkolnego. 

Były to działania konieczne ze względu na trudną sytuację finansową gminy i aby sprostać 

wymaganiom ustawy o finansach publicznych. Od 1 września 2012 roku funkcjonuje 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach, a na realizację zadań gmina przekazuje dotacje 

zgodnie z podjętymi uchwałami. 

Przewodniczący L. Pytel - również podsumował 4 lata pracy Rady. Powiedział, że 

dzisiejsza Sesja jest XXXIX posiedzeniem Rady. Jedno posiedzenie Rady było wyjazdowe 

w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Puhusku, wspólnie z Radą Powiatu 

i radami gmin z terenu powiatu puhuskiego. Sesji Nadzwyczajnych zwołanych na wniosek 

Wójta było pięć. Średnia frekwencja radnych na wszystkich Sesjach wynosiła 91,7%. 

Powodem nieobecności radnych były obowiązki zawodowe, choroba bądź nieprzewidziane 

okoliczności. Oprócz udziału w Sesjach radni pracowali w trzech stałych Komisjach Rady 

Gminy. Komisja Rewizyjna odbyła 8 posiedzeń. Komisja Rolnictwa i Budżetu i Komisja 

Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyły po 33 posiedzenia w tym 23 

wspólne. 

Głównym i jedynym celem posiedzeń było rozwiązywanie problemów i wspieranie Wójta 

w jego działaniach na rzecz rozwoju gminy. W okresie 4 lat Rada Gminy podjęła 184 

uchwały, do których Wojewoda Mazowiecki nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Poza 

podejmowaniem uchwał Rada wyrażała opinie, podejmowała stanowiska, przyjmowała 

informacje z działalności jednostek organizacyjnych. 
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Aktywność radnych przejawiała się głównie na posiedzeniach Komisji stałych Rady. Radni 

uczestniczyli w uroczystościach gminnych, szkolnych, w festynach, imprezach o zasięgu 

gminnym i powiatowym. Stwierdził, że mijająca kadencja jest udaną kadencją pod względem 

inwestycyjnym i pozyskania środków z zewnątrz na rzecz rozwoju gminy. 

Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkim radnym za 4 lata dobrej współpracy, za 

wnikliwe i odpowiedzialne rozwiązanie nałożonych na Radę zadań, zawsze z myślą 

o mieszkańcach gminy. Radnym, którzy będą ubiegali się o ponowny wybór życzył 

powodzenia w wyborach i ponownego wyboru. 

Pani Wójt dziękował za skuteczność rządzenia w minionej kadencj i i podniesienia na wyższy 

poziom prestiżu gminy oraz ponownego wyboru na wójta gminy. Panu Zastępcy Wójta, Pani 

Skarbnik i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom urzędu gminy 

dziękował za zaangażowanie i sumienność w przygotowaniu materiałów niezbędnych do 

funkcjonowania Rady. Dyrektorom szkół za podniesienie poziomu rozwoju oświaty 

i wspomaganie inicjatyw Wójta w rozwoju gminy. Sołtysom - łącznikom między władzą 

gminy, a mieszkańcami za uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy, zgłaszanie występujących 

problemów potrzeb mieszkańców. Radnym powiatowym, strażakom, prezesom 

stowarzyszeń i partii politycznych, którzy brali udział w Sesjach za przyczynienie się do 

rozwoju gminy. Księżom proboszczom parafii w gminie za uczestniczenie w życiu 

kulturalnym i oświatowym gminy. Panu mecenasowi za opiniowanie uchwał, przygotowanie 

ekspertyz prawnych i czuwanie nad prawidłowym pod względem prawnym przebiegiem 

Sesji. Mediom za obiektywne przekazywanie informacji z posiedzeń Rady. Anielicznym 

mieszkańcom gminy, za branie udziału w Sesjach Rady Gminy. 

Wójt B. Polańska - również podziękowała radnym za 4-letni okres pracy, w którym było 

podejmowanych sporo trudnych decyzji. Dyrektorom szkół za dobrą współpracę. 

Pracownikom urzędu w tym szczególnie Pani Skarbnik za dostosowanie finansów do 

rzeczywistości. Swojemu Zastępcy i sołtysom za wspólne rozwiązywanie problemów 

w okresie między Sesjami. Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu za pomoc 

w pozyskaniu środków z Powiatu w różnej formie, co będzie owocowało w następnej 

kadencji. 

Na koniec z rąk Pana Przewodniczącego Rady i Pani Wójt radni otrzymali pamiątkowe 

podziękowania. 
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Radny Powiatu i jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Zbigniew 

Kołodziejski - pogratulował odniesionych sukcesów. Stwierdził, że mijająca kadencja była 

trudna, a środków niewiele. Jednak tego, co zrobiono w gminie można pozazdrościć. 

Uznał, że pozazdrościć można było także jednomyślności w podejmowaniu decyzji przez 

Radę, ponieważ nie było widać zacietrzewienia politycznego, którego nie powinno być na 

szczeblach samorządu. 

Na koniec podziękował radnym, sołtysom i Pani Wójt za współpracę, za zapraszanie na Sesję, 

bo był przenośnikiem informacji do Powiatu i odwrotnie. Podkreślił, że nie jest w pełni 

usatysfakcjonowany, ponieważ nie udało się wielu rzeczy zrobić, ale być może będą zrobione 

w następnej kadencji. Życzył dokonania dobrego wyboru radnych i dobrego wyboru wójta, 

który się spełniał przez 4 lata po jego odejściu i nie zaprzepaścił tego co wypracował przez 

wiele lat z niektórymi radnym. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gzach Agnieszka Domańska - w związku 

z kończącą się kadencją Rady Gminy Gzy oraz pierwszą kadencją Pani Wójt w imieniu 

społeczności szkół podstawowych i gimnazjum podziękowała i złożyła wyrazy uznania za 

4 -letnią współpracę. Prosiła o przyjęcie przekonania, że doświadczenie, profesjonalizm 

i poczucie odpowiedzialności za edukację będzie nadal dobrze służyło szkołom. Życzyła 

sukcesów w realizacji planów życiowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Na ręce Pani Wójt i Pana Przewodniczącego złożyła kwiaty, zaś na ręce radnych również 

pamiątkowe podziękowania. 

Na koniec wystąpienia podziękowała wszystkim radnym za obecność na jubileuszu 15-lecia 

szkoły, który odbył się 16.10.2014 r. , za wszystkie obecności na uroczystościach szkolnych 

i zaprosiła jak najczęściej w podwoje gimnazjum. 

Zastępca Wójta W. Ochtabiński - poinformował, że jutro tj. 6.1l.2014 r. o godz. 10.00 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach odbędzie się szkolenie dotyczące zmian w systemie płatności 

bezpośrednich od roku 2015 r. Szkolenie poprowadzi Pan Stanisław Guzel - Kierownik 

Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pułtusku zJs 

w Golądkowie. 

Sołtysów wsi zaprosił do zabrania ze sobą obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej 

w Gzach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gzy 

i obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gzy w celu umieszczenia 

ich na tablicy ogłoszeń lub w innych widocznych miejscach. 
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Jednocześnie nadmienił, że wymienione obwieszczenia są udostępnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie urzędu gminy w zakładce "Wybory". 

Radny W. Czapliński - ogłosił, że w środę 12.11.2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie z Panem Henrykiem Kowalczykiem posłem na Sejm, 

również w sprawie zmian w systemie płatności bezpośrednich od roku 2015. 

Ad. pkt 13. 

Radna Jadwiga Koc - zwracając się do Pani Wójt powiedziała, że jest plotka, że są 

pojedynczy mieszkańcy, którzy mają pretensję do Rady, że jednakowo płacą za śmieci jak 

normalni gospodarze. Podkreśliła, że na ten temat mówi się publicznie np. w Ośrodku 

Zdrowia. Następnie powiedziała, że nie wie, czy osoby, które mają pretensje mogą złożyć 

prośbę do Pani Wójt, żeby obniżyć im opłaty, bo innego rozwiązania nie widzi. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że jest to bardzo trudny temat, który był analizowany. Gmina 

ma podpisaną umowę z finną "Błysk" do końca b.r. i będzie ogłaszany w tym roku następny 

przetarg. W czasie, kiedy była podejmowana uchwała o odpłatności, była podejmowana 

w ciemno. Ustalona została stawka 20 zł i 30 zł. Okazało się, że kwota od gospodarstwa 

domowego jest za mała. W związku z tym gmina z budżetu dokłada swoje środki. Uznała, że 

sygnały, o których mówi Pani radna J. Koc docierają i do niej. Temat zostanie dokładnie 

przeanalizowany po wyborach, w następnej kadencji Rady Gminy. 

Ad. pkt 14. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 15.00 

zamknął XXXIX Sesję Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
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