
P R O T O K Ó Ł  N r9/2015

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy odbytego 

w dniu 16 grudnia 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Tomasza Sobieraja -  Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj -  o godzinie 12.15 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, co stanowi ąuorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli :
1. Barbara Polańska - Wójt Gminy
2. Wiesław Ochtabiński - Zastępca Wójta
3. Elżbieta Głowacka - Skarbnik Gminy
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2016.
2. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Mierzeniec o zarezerwowanie środków finansowych 

z budżetu Gminy i utwardzenie powierzchniowe drogi na odcinku Stare Grochy -  
Mierzeniec o długości 200 mb.

3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Ostaszewo -Włuski o uwzględnienie w budżecie 
gminy na rok 2016 dofinansowania w wysokości 6.000 zł na dokończenie asfaltowania 
drogi przez wieś.

4. Rozpatrzenie wniosku Pana Ryszarda Szlaskiego o dokończenie drogi we wsi Ostaszewo- 
Włuski na długości około 100 mb oraz założenie brakującego oświetlenia w ilości 2 lamp 
przy tej drodze.

5. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Begno o uwzględnieni w budżecie Gminy na rok 2016 
dofinansowania w kwocie 6.000 zł na remont dróg.

6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców Sołectwa Gzy-Wisnowa o wyasygnowanie środków 
w budżecie Gminy na 2016 r. na utwardzenie drogi żwirowej (pokrycie masą asfaltową) 
na odcinku 350 mb.

7. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Grochy-Imbrzyki o umieszczenie w budżecie Gminy na 
rok 2016 dofinansowania na remont drogi gminnej o długości 200 mb położonej
w miejscowości Grochy-Krupy.

8. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy
12. Sprawy bieżące gminy.
Wójt Gminy Barbara Polańska - zgłosiła wprowadzenie do porządku posiedzenia 
dodatkowych punktów:



- jako punktu 2 -  „Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie programu współpracy na 
2016 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego”

oraz rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły w ostatnim czasie :
- Pani Justyny Sierewicz o pomoc w podłączeniu wody z wodociągu do budynku 

mieszkalnego ;
- Pana Konrada Pilińskiego o utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa rolnego
- mieszkańców wsi Szyszki o wstrzymanie się z realizacją planu sprzedaży mienia (działki 
Nr 124/5) do momentu realnej możliwości realizacji inwestycji modernizacji budynku 
remizy OSP;

- Sołectwa Stare Grochy o podjęcie działań w zakresie wymiany przepustu drogowego 
znajdującego się na drodze gminnej w tym sołectwie.

Członek Komisji Mariusz Mordwiński -  zgłosił wniosek, aby w porządku posiedzenia 
przed projektem Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok został wprowadzony punkt 
dotyczący ustalenia wysokości diet radnych tj. Przewodniczącego Rady Gminy, 
Wiceprzewodniczącego, Przewodniczących Komisji stałych i pozostałych radnych. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie umieszczenie w porządku 
posiedzenia jako pkt 2 „Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie programu 
współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego”
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” zaakceptowała umieszczenie 
projektu uchwały .jako pkt 2 porządku posiedzenia.
Następnie poddał pod głosowanie umieszczenie w porządku posiedzenia wniosków:
- wniosek Pani Justyny Sierewicz o pomoc w podłączeniu wody z wodociągu do budynku 

mieszkalnego jako pkt 9;
- wniosek Pana Konrada Pilińskiego o utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa 

rolnego jako pkt 10;
- wniosek Sołectwa Stare Grochy o podjęcie działań w zakresie wymiany przepustu 

drogowego znajdującego się na drodze gminnej w tym sołectwie jako pkt 11;
- wniosek mieszkańców wsi Szyszki o wstrzymanie się z realizacją planu sprzedaży mienia 

(działki Nr 124/5) do momentu realnej możliwości realizacji inwestycji modernizacji 
budynku remizy OSP jako pkt 12;

- wniosek członka Komisji Pana Mariusza Mordwińskiego o ustalenia wysokości diet radnych 
tj. Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego, Przewodniczących Komisji 
stałych i pozostałych radnych jako pkt 13.

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” zaakceptowała umieszczenie 
w/w wniosków w porządku posiedzenia.
Na wniosek Przewodniczącego T. Sobieraja Komisja jednomyślnie przyjęła porządek 
posiedzenia w brzmieniu jak niżej:



1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2016.

2. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie programu współpracy na 2016 rok
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

3. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Mierzeniec o zarezerwowanie środków finansowych 
z budżetu Gminy i utwardzenie powierzchniowe drogi na odcinku Stare Grochy -  
Mierzeniec o długości 200 mb.

4. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Ostaszewo -Włuski o uwzględnienie w budżecie 
gminy na rok 2016 dofinansowania w wysokości 6.000 zł na dokończenie asfaltowania 
drogi przez wieś.

5. Rozpatrzenie wniosku Pana Ryszarda Szlaskiego o dokończenie drogi we wsi Ostaszewo- 
Włuski na długości około 100 mb oraz założenie brakującego oświetlenia w ilości 2 lamp 
przy tej drodze.

6. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Begno o uwzględnieni w budżecie Gminy na rok 2016 
dofinansowania w kwocie 6.000 zł na remont dróg.

7. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców Sołectwa Gzy-Wisnowa o wyasygnowanie środków 
w budżecie Gminy na 2016 r. na utwardzenie drogi żwirowej (pokrycie masą asfaltową) 
na odcinku 350 mb.

8. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Grochy-Imbrzyki o umieszczenie w budżecie Gminy na 
rok 2016 dofinansowania na remont drogi gminnej o długości 200 mb położonej
w miejscowości Grochy-Krupy.

9. Rozpatrzenie wniosku Pani Justyny Sierewicz o pomoc w podłączeniu wody z wodociągu 
do budynku mieszkalnego.

10. Rozpatrzenie wniosku Pana Konrada Pilińskiego o utwardzenie drogi dojazdowej do 
gospodarstw rolnego.

11. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Stare Grochy o podjęcie działań w zakresie wymiany 
przepustu drogowego znajdującego się na drodze gminnej w tym Sołectwie.

12. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Szyszki o wstrzymanie się z realizacją planu 
sprzedaży mienia (działki Nr 124/5) do momentu realnej możliwości realizacji inwestycji 
modernizacji budynku remizy OSP jako pkt 12;

13. Rozpatrzenie wniosku członka Komisji Pana Mariusza Mordwińskiego w sprawie zmiany 
diet radnych.

14. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.
15. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy
18. Sprawy bieżące gminy.
Ad. pkt 1.
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach
Teresa Linka - poinformowała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy



w rodzinie obliguje gminę do opracowania i realizacji corocznego Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
Głównym celem programu jest:
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, problemów narkomanii oraz 
przemocy domowej,

- promowanie postaw społecznych ważnych dla zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani,

- zmniejszenie ilości alkoholu i innych środków odurzających spożywanych przez młodzież,
- zmniejszenie przypadków nowych uzależnień i współuzaleznienia,
- zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego,
- zmniejszenie udziału osób nietrzeźwych wśród przyczyn naruszania prawa i rozmiarów 

porządku publicznego,
- rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholizmu i narkomanii.
Działania z zakresu narkomanii to prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej w formie wykładów, programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci, 
młodzieży i rodziców oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe i inne 
formy edukacyjne.
Działania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi to:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu,

- organizowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie różnych zajęć pozalekcyjnych,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Środki na realizację GPP i RPA oraz PN pochodzić będą z opłat za zezwolenia wydane na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Przewidywana wysokość środków na rok 2016 -  39.900 zł. 
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 rok 2016.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że w dniu 30 listopada 2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę , 
w której nie przewiduje się w roku budżetowym 2016 realizacji zadań gminy przez 
organizacje pożytku publicznego, nie tworzy się zatem programu współpracy. Po otrzymaniu 
informacji od Wojewody Mazowieckiego uchwałę tę należy uchylić, ponieważ w ustawie 
o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie mówi się o opracowaniu programu



współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Tłumaczenie, że na terenie gminy nie ma 
organizacji pożytku publicznego, że gmina ma niewielkie pieniądze, które wydatkuje we 
własnym zakresie nie pomogło.. Zgodnie z przepisami program współpracy należałoby 
utworzyć, ale będzie on programem martwym. Takiej możliwości jednak nie ma, ponieważ 
wiąże się on z przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami i podjęcie uchwały w termie 
do dnia 30 listopada. W związku z powyższym na 2016 r. uchwały nie będzie. Natomiast 
w 2016 r. do dnia 30 listopada należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i podjąć 
właściwą uchwałę na rok 2017.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie projekt uchwały uchylającej 
uchwałę w sprawie programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3.
Wójt B. Polańska -  poinformowała, że wpłynął wniosek od mieszkańców wsi Mierzeniec
0 zarezerwowanie środków finansowych z budżetu Gminy i utwardzenie powierzchniowe 
odcinka drogi na odcinku Stare Grochy-Mierzeniec o długości 200 mb położonego na 
gruntach wsi Stare Grochy. W ubiegłym roku na drogę zostały przeznaczone dwa zestawy 
żwiru ze środków budżetu gminy. W projekcie uchwały budżetowej nie ma pieniędzy 
przeznaczonych na tę drogę.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie wniosek od mieszkańców 
wsi Mierzeniec o zarezerwowanie środków finansowych z budżetu Gminy i utwardzenie 
powierzchniowe odcinka drogi na odcinku Stare Grochy-Mierzeniec o długości 200 mb 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za”, 
przy 6 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” negatywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek.
Ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy pod uwagę może być wzięte 
jedynie ewentualne żwirowanie w/w odcinka drogi.
Wniosek Sołectwa Mierzeniec o zarezerwowanie środków finansowych z budżetu Gminy
1 utwardzenie powierzchniowe odcinka drogi na odcinku Stare Grochy-Mierzeniec 
o długości 200 mb -  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4 i 5.
Wójt. B. Polańska -  wyjaśniła, że obydwa wnioski dotyczą tej samej wsi i tej samej drogi. 
Wniosek Pani Sołtys wsi Ostaszewo-Włuski dotyczy uwzględnienia w budżecie Gminy na 
rok 2016 dofinansowania w wysokości 6.000 zł na dokończenie powierzchniowego 
utwardzania drogi przez wieś. Wniosek mieszkańca tej wsi Pana Ryszarda Szlaskiego 
dotyczy dokończenia w/w drogi na odcinku około 100 mb oraz założenia 2 lamp na 
istniejących slupach. Nadmieniła, że mieszkańcy Ostaszewo-Włuski przez okres 3-ch lat 
przeznaczali fundusz sołecki na zakup cementu i żwiru.
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W ten sposób we własnym zakresie utwardzali drogę. W roku 2014 i 2015 mieszkańcy wsi 
przydzielony fundusz sołecki przeznaczyli na powierzchniowe utwardzenie drogi. Aby 
dokończyć wymienione zadanie zwracają się z prośbą o uwzględnienie w budżecie Gminy 
na 2016 r. dofinansowania w kwocie 6.000 zł. W związku z tym do realizacji pozostałoby 
100 mb drogi do posesji Pana Szlaskiego.
Członek Komisji Jacek Barkała -  uznał, że jest za przychyleniem się do wniosku 
mieszkańców. Skoro w czynie społecznym droga była utwardzona betonem (cement + żwir), 
aby zapobiec erozji i dalszemu niszczeniu drogi wskazane jest powierzchniowe utwardzenie 
drogi. Jego zdaniem, powyższy wniosek jest zasadny.
Członek Komisji Piotr Kownacki -  powiedział „szanujmy władze samorządowe naszych 
wsi” . Uważał, że Pani Sołtys najlepiej wie, co jest najbardziej potrzebne. Poprosił 
o poparcie wniosku.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie wniosek mieszkańców wsi 
Ostaszewo-Włuski o uwzględnienie w budżecie na rok 2016 dofinansowania w wysokości 
6.000 zł na dokończenie powierzchniowego utwardzenia drogi biegnącej przez wieś. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek uznając go za zasadny . Aby zapobiec erozji i dalszemu niszczeniu drogi wskazane 
jest powierzchniowe utwardzenie.
Wniosek mieszkańców wsi Ostaszewo-Włuski o uwzględnienia w budżecie Gminy na rok 
2016 dofinansowania w wysokości 6.000 zł na dokończenie powierzchniowego utwardzenia 
drogi przez wieś -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie wniosek Pana Ryszarda 
Szlaskiego o dokończenie drogi we wsi Ostaszewo-Włuski na długości około 100 mb oraz 
założenie brakującego oświetlenia w ilości 2 lamp przy tej drodze.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za”, 
przy 7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie rozpatrzyła 
w/w nie widząc możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na rok 
2016.
Wniosek Pana Ryszarda Szlaskiego o dokończenie drogi we wsi Ostaszewo-Włuski na 
długości około 100 mb oraz założenie brakującego oświetlenia w ilości 2 lamp przy tej drodze 
-  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 6.
Wójt B. Polańska - powiedziała, że złożony przez Sołectwo Begno wniosek dotyczy 
uwzględnienia w budżecie Gminy na rok 2016 dofinansowania w kwocie 6.000 zł na remont 
dróg. Podkreśliła, że we wsi jest bardzo dużo dróg.
Członek Komisji Stefan Franczak - zaznaczył, że drogi we wsi Begno nie są w złym stanie. 
Członek Komisji Piotr Kownacki -  zwrócił się z prośbą o poparcie jego wniosku 
i przychylenie się do prośby. Podkreślił, że być może potrzeby są większe. Ale rozumie 
trudną sytuację finansową gminy i prosi o minimalną kwotę Dodał, że jest to wieś, w której 
do każdych zabudowań prowadzi odrębna droga gminna. Natomiast od strony wsi Szyszki 
trzeba nawieźć ok. 300 mb bo są doły i wąska droga.



Członek Komisji S. Franczak -  zaproponował, żeby wniosek na razie oddalić, iż 
w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 pod. poz. 3 
dział 600 rozdz. 60016 § jest umieszczone zadanie pn. Opracowanie dokumentacji 
projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo, które znajduje się w okręgu wyborczym 
Pana radnego Kownackiego. Ponadto pozytywnie został rozpatrzony wniosek mieszkańców 
wsi Ostaszewo -  Włuski również z tego okręgu. Rozumie, że potrzeby są na terenie całej 
gminy takie same i należy dzielić tym , co jest.
Członek Komisji P. Kownacki -  poinformował, ze jego okręg wyborczy to pięć wsi, a o 
środki finansowe występują tylko dwie wsie. Na składane co roku wnioski otrzymuje 
decyzje odmowne, co uważa za marginalizację społeczeństwa.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - prosił, żeby nie popadać w skrajności i używać 
stwierdzeń, że jest to marginalizacja społeczeństwa. Podkreślił, że są wsie, gdzie na razie 
żadne wnioski nie zostały zrealizowane. A jeśli chodzi o Pana Kownackiego jeden wniosek 
znajduje się w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok, drugi został już pozytywnie 
rozpatrzony i nie widzi marginaizacji w żadnym zakresie. Natomiast rozumie, że Pan 
Kownacki ma prawo i obowiązek, żeby wnioski składać i ich bronić. W chwili obecnej nie 
wie , czy jest możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
Członek Komisji Jacek Grochowski -  podkreślił, że mnogość wniosków jest ogromna. 
Jednocześnie poinformował, że we wsi Słończewo jest droga, na którą jest opracowana 
dokumentacja i rozpoczęta budowa tej drogi. W poprzednim projekcie uchwały budżetowej 
nie walczył o tę drogę, ponieważ była zaczęta droga w Żebrach -Wiatrakach. Nie mówi, 
żeby drogę we wsi Słończewo kończyć w 2016 r., ale żeby radni i Pani Wójt mieli na 
uwadze, że drogi, na które jest opracowana dokumentacja i które są zaczęte trzeba kończyć. 
Zaznaczył, że projekt budżetu jest i jeśli być może w jakimś miejscu środków za dużo 
przeznaczono na zadanie , to można je przesunąć. Chętnie dałby wszystkim, w tym wsi 
Begno, ponieważ często jeździ drogami płożonymi w tym sołectwie. Ale widzi drogi i gdzie 
indziej tj. w Przewodowie, Borzach, Mierzeńcu.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie wniosek Sołectwa Begno 
dotyczy uwzględnienia w budżecie Gminy na rok 2016 dofinansowania w kwocie 6.000 zł na 
remont dróg.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  1 głosem „za”, 
przy 5 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” negatywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek uzasadniając trudną sytuacją finansową Gminy.
Ponadto w załączniku nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 - 
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową, 
pod poz. 3 dział 600 rozdz. 60016 § 6050 jest umieszczone zadanie pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Skaszewo-Sulnikowo, które znajduje 
się w okręgu wyborczym Pana radnego.
Wniosek Sołectwa Begno dotyczy uwzględnienia w budżecie Gminy na rok 2016 
dofinansowania w kwocie 6.000 zł na remont dróg -  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu.



Ad. pkt 7.
Członek Komisji S. Franczak -  powiedział, że reprezentuje największy okręg wyborczy, 
chociaż należą do niego tylko trzy wsie, a od 12 lat nie było w nim nic robione odnośnie dróg, 
chociaż jest ich bardzo dużo. Poinformował, że mieszkańcy wsi Gzy-Wisnowa razem z nim 
złożyli wniosek, iż uważają, że może coś się należy i dla tego okręgu wyborczego. Uznał, że 
drogi są w fatalnym stanie i wszędzie są potrzebne. Natomiast co mieszkańcy wsi Gzy- 
Wisnowa wykonali ze środków funduszu sołeckiego można zobaczyć. Uważał, że 350 mb 
utwardzenia drogi mieszkańcom się należy.
Członek Komisji J. Grochowski -  uznał, że skoro na drogę nie ma opracowanej 
dokumentacji, to nie wydawać pieniędzy na dokumentację tylko robić powierzchniowe 
utwardzenie drogi. Zdaniem jego, być może taki asfalt spełniłby swoją rolę na lata, a środki 
na ten cel można byłoby łatwiej wygospodarować.
Członek Komisji S. Franczak -  zaznaczył, że z tego co wie mieszkańcy Sołectwa Gzy- 
Wisnowa nie upierają się, żeby środki na utwardzenie drogi żwirowej zostały wyasygnowane 
na 2016 r.
Wójt B. Polańska -  dodała, że w ostatniej kadencji odbyło kilka zebrań wiejskich 
z mieszkańcami wsi Gzy-Wisnowa w kwestii przekazania gminie wspólnoty wiejskiej 
z uwagi na brak dojazdu przez jednego z mieszkańców do działki. Obecnie grunt stanowi 
własność gminy pod warunkiem, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży gruntu zostaną 
przeznaczone na cele mieszkańców wsi. Myśli, że po zatwierdzeniu budżet gminy, po 
nowym roku z Panem radnym zorganizują zebranie wiejskie aby ponowić temat. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie wniosek mieszkańców 
Sołectwa Gzy-Wisnowa o wyasygnowanie środków w budżecie Gminy na 2016 r. na 
utwardzenie drogi żwirowej ( pokrycie masa asfaltową) na odcinku 350 mb.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za”, 
przy 7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymującym” negatywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek uzasadniając brakiem środków finansowych w budżecie Gminy.
Wniosek mieszkańców Sołectwa Gzy-Wisnowa o wyasygnowanie środków w budżecie 
Gminy na 2016 r. na utwardzenie drogi żwirowej ( pokrycie masa asfaltową) na odcinku 350 
mb -  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że wniosek mieszkańców Sołectwa Grochy-Imbrzyki dotyczy 
dofinansowania remontu drogi gminnej o długości 200 mb położonej w miejscowości 
Grochy-Krupy od drogi powiatowej przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Nadmieniła, że 
w 2015 r. mieszkańcy Sołectwa część środków funduszu sołeckiego przeznaczyli na 
powierzchniowe utwardzenie drogi, natomiast na 2016 r. całość przydzielonych środków. 
Uznała, że faktycznie droga jest w złym stanie.
Jednocześnie dodała, że wjeżdżając z drogi powiatowej na w/w drogę jest zarwany mostek, 
który ma być naprawiony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku .
Członek Komisji J. Barkała -  był zdania, że skoro ZDP w 2016 r. ma zrealizować założenie 
mostku, to ze względu na ograniczony budżet należy wniosek rozpatrzyć negatywnie



i poczekać do momentu aż będzie zrobiony mostek po czym dofinansować przy następnym 
budżecie.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie wniosek mieszkańców 
Sołectwa Grochy-Imbrzyki o dofinansowanie remontu drogi gminnej o długości 200 mb 
położonej w miejscowości Grochy-Krupy.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  1 głosem „za”, 
przy 6 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymującym” negatywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek uzasadniając brakiem środków finansowych w budżecie Gminy.
Wniosek mieszkańców Sołectwa Grochy-Imbrzyki o dofinansowanie remontu drogi gminnej 
o długości 200 mb położonej w miejscowości Grochy-Krupy -  stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że Pani Justyna mieszka z dzieckiem z wadą serca, z 95- 
letnim dziadkiem i 71-letnim wujem. Rodzina do tej pory korzystała z własnej studni, ale 
w tej chwili nie ma w niej wody. Odległość budynku mieszkalnego od przebiegającego 
wodociągu gminnego wynosi około 500 mb. Poza tym wodociąg musiałby być 
przeprowadzony przez kilka działek, na co musiałaby być zgoda właścicieli. Z uwagi na duży 
koszt zadania osobiście nie widzi możliwości sfinansowania doprowadzenia wody 
z wodociągu jak również nie widzi możliwości poniesienia kosztów przez w/w rodzinę 
Uważała, że problem braku wody może rozwiązałby odwiert w istniejącej studni.
Członek Komisji P. Kownacki -  jego zdaniem, w działanie należy włączyć Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Członek Komisji J. Barkała -  uważał, że wykonanie odwiertu głębinowego zamknęłoby się 
w kwocie około 50.000 zł Zaproponował, aby Zastępca Wójta przeprowadził rozeznanie 
jaki byłby koszt wykonania odwiertu w studni.
Członek Komisji J. Grochowski -  uznał, że należy wybrać formę, która będzie najmniej 
kosztowna.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie wniosek Pani Justyny 
Sierewicz o podłączenie wody z wodociągu do budynku mieszkalnego.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  0 głosów „za”, 
przy 7 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” negatywnie rozpatrzyła 
w/w wniosek z uwagi na wysoki koszt tego zadania w związku ze znaczną odległością 
posesji od przebiegającego wodociągu. Urząd Gminy będzie czynił starania w rozwiązaniu 
problemu.
Wniosek Pani Justyny Sierewicz o podłączenie wody z wodociągu do budynku mieszkalnego 
-  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Wójt B. Polańska - odczytała wniosek Pana Konrada Pilińskiego. Powiedziała, że jest to 
młody rolnik, który drogę dojazdowa do gospodarstwa ma od wsi Zalesie. Nadmieniła, że 
w ubiegłym roku i w bieżącym roku rolnik miał żwirowaną drogę , ale jest to 
niewystarczająca ilość nawiezionego żwiru.



Czlonek Komisji L. Pytel - dodał, że rolnikowi nie chodzi o pomoc jednorazową ale 
etapową. Dodał, że być może w jednym roku można byłoby zrobić żwirowanie drogi, 
a następnie powierzchniowe utwardzenie odcinkami po 50 mb.
Członek Komisji J. Grochowski - zaproponował na w/w odcinek drogi dać przez okres 
paru lat dobrego żwiru.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie wniosek Pana Konrada 
Pilińskiego o utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa rolnego.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  1 głosem „za”, 
przy 6 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymującym” negatywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek uzasadniając na brakiem środków w budżecie Gminy. Jedyną pomocą może być 
poprawa stanu wymienionej drogi przez żwirowanie.
Wniosek Pana Konrada Pilińskiego o utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa 
rolnego -  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pktl l .
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że wniosek dotyczy podjęcie działań w zakresie wymiany 
przepustu drogowego znajdującego się na drodze gminnej w Starych Grochach.
Zastępca Wójta Wiesław Ochtabiński- dopowiedział, że Pan Sołtys mieszkańcy wsi sami 
chcą zamontować rury i przyczółki. Przewidywany łączny koszt to kwota około 2.000 zł. 
Wójt B. Polańska - zaproponowała, aby pieniądze na ten cel przeznaczyć ze środków na 
bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2016 r.
Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek Sołectwa Stare Grochy o podjęcie działań 
w zakresie wymiany przepustu drogowego znajdującego się na drodze gminnej w tym 
Sołectwie przeznaczając na ten cel środki z bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2016 r. 
Ad. pkt 12.
Wójt B. Polańska -  odczytała treść wniosku mieszkańców Sołectwa Szyszki. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że wolą mieszkańców wsi Szyszki jest 
to, aby pieniądze pozyskane ze sprzedaży mienia komunalnego w tej wsi stanowiłby wkład 
własny w sytuacji skorzystania ze środków zewnętrznych na realizację modernizacji 
i adaptacji na świetlicę wiejską budynku remizy OSP. Drugim argumentem jaki przedstawił, 
żeby odstąpić od sprzedaży mienia było to, że budynek stanowiący mienie komunalne pełni 
jakby rolę świetlicy wiejskiej, w której młodzież ma treningi bokserskie. W związku z tym 
wieść o jego sprzedaży spotkała się z dużym oburzeniem. Dlatego uznał, że dla 
mieszkańców wsi Szyszki na obecną chwilę jest to logiczne. Podkreślił, że zdaje sobie 
sprawę z tego, że nie stać byłoby budżetu na wyasygnowanie środków, które stanowiłyby 
potem wkład własny na realizację rozbudowy, czy czegokolwiek. W związku z tym myśli, 
że zdrowe zasady i logika wskazują na to, że jeżeli czegoś się nie robi, to trzeba się 
wstrzymać ze sprzedażą. Dodał, że obowiązkiem jego jest reprezentować mieszkańców. 
Jednocześnie zaznaczył, że na jego miejscu każdy z członków Komisji w tej sprawie 
zrobiłby tak samo.
Członek Komisji P. Kownacki -  stwierdził, że radny Pan T. Sobieraj ma słuszną rację, 
ponieważ budynek pełniący rolę świetlicy jest potrzebny i nie można go sprzedać, iż nie ma 
budynku zastępczego.
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Uważał, że najpierw trzeba wyremontować budynek OSP, a potem zrealizować sprzedaż 
mienia.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - dodał, że zdaje sobie sprawę, że perspektywa 
związana z modernizacją i adaptacją na świetlicę wiejską remizy OSP to perspektywa 
dalsza. Dlatego wydaje mu się tym bardziej, że wniosek jest zasadny chociaż w tym 
względzie. Poza tym mieszkańcy wsi uważają, że jeżeli coś mają, choć może to nie jest 
rewelacyjne, ale jest wsi.
Członek Komisji S. Franczak -  uznał, że wskazane byłoby, żeby pieniądze ze sprzedaży 
mienia pozostały na wsi i stwierdził, że wniosek mieszkańców wsi Szyszki popiera w pełni. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że chodzi o ogólną sytuację 
gospodarczą, czy polityczną kraju. Nie ma nic pewnego. A jeśli nie ma szans na robienie 
czegokolwiek, to niech zostanie to tak jak jest.
Członek Komisji J. Grochowski -  był za przychyleniem się do prośby mieszkańców 
Szyszki. Jego zdaniem, perspektywa nie będzie aż taka odległa, bo jeśli jeden i drugi 
budynek postoi bez remontu kilka lat to nie będzie czego sprzedać ani remontować. 
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie wniosek mieszkańców wsi 
Szyszki o wstrzymanie się z realizacją planu sprzedaży mienia (działki Nr 124/5) do momentu 
realnej możliwości realizacji inwestycji modernizacji budynku remizy OSP.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymującym” pozytywnie rozpatrzyła w/w 
wniosek.
Wniosek mieszkańców wsi Szyszki o wstrzymanie się z realizacją planu sprzedaży mienia 
(działki Nr 124/5) do momentu realnej możliwości realizacji inwestycji modernizacji 
budynku remizy OSP.- stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Członek Komisji Mariusz Mordwiński - nadmienił, że diety radnych co najmniej od 10 lat 
nie uległy zmianie. Wprawdzie temat był podejmowany , ale odkładany ze względu na 
napięty budżet. Zaproponował następujące zmiany diet radnych proponując ich zwiększenie 
za udział w pracach organów gminy:
- dla Przewodniczącego Rady Gminy z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.200 zł zryczałtowanej 

miesięcznej diety,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy z kwoty 300 zł do kwoty 350 zł zryczałtowanej 
miesięcznej diety,
- dla Przewodniczących Komisji stałych z kwoty 100 zł do 170 zł za posiedzenie
- dla pozostałych członków Rady z kwoty 100 zł do kwoty 150 zł za posiedzenie.
Członek Komisji J. Grochowski - przypomniał, że temat ten był podjęty rok temu na 
wspólnym posiedzeniu Komisji. Został przegłosowany, a następnie nagle zdjęty z obrad sesji. 
Natomiast budżet na 2015 r. nie był bardziej napięty niż na rok 2016. Jego zdaniem, nie 
można robić tak, że radni coś ustalą, później się z tego wycofują, a teraz się objawiają. 
Dodał, że nie wie, czy skutek dla budżetu na 2016 r. nie jest gorszy niż w tamtym 
momencie.
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Skarbnik E. Głowacka - poinformowała, że na 2016 r. zaplanowała 7 posiedzeń Komisji 
i 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Stanowi to 36.500 zł. Dla sołtysów również jest 
zaplanowana kwota w wysokości 50% diety radnego. Dodatkowy koszt z tytułu zwiększenia 
diet stanowiłby około 16.000 zł łącznie z dietami sołtysów.
Członek Komisji P. Kownacki -  zaproponował podwyższyć dietę dla 
Wiceprzewodniczącego Rady nie do 350 zł, ale do 400 zł.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  odnosząc się do planowanej podwyżki w roku 2014, 
powiedział, że to, że radni nie poczynili starań o podwyżkę to pieniądze zostały w budżecie. 
Nie wie, czy było to złe posuniecie. Myśli, że bez względu na to, czy podwyżka diet miałaby 
miejsce dzisiaj, czy rok temu to reakcja mieszkańców gminy będzie taka sama.
Następnie poddał pod głosowanie zwiększenie diet radnych za udział w pracach organów 
gminy:
- dla Przewodniczącego Rady Gminy z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.200 zł zryczałtowanej 

miesięcznej diety
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  5 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
zmianę.
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy z kwoty 300 zł do kwoty 350 zł zryczałtowanej 
miesięcznej diety

Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała 
w/w zmianę.
- dla Przewodniczących Komisji stałych z kwoty 100 zł do 170 zł za posiedzenie
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała 
zmianę.
- dla pozostałych członków Rady z kwoty 100 zł do kwoty 150 zł za posiedzenie.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała 
w/w zmianę.
Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek zgłoszony przez członka Komisji Pana Mariusza 
Mordwińskiego w sprawie zmiany diet radnych proponując ich zwiększenie za udział 
w pracach organów gminy.
Ad. pkt 14.
Wójt B. Polańska - powiedziała, że projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 
został opracowany i złożony na ręce Pan Przewodniczącego Rady oraz przesłany do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii. Opinia RIO o przedłożonym 
projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok i przedłożonym projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy jest pozytywna.
Skarbnik E. Głowacka -  odnośnie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gzy poinformowała, że z uwagi na to, że nie wiadomo jak będzie ze 
środkami dotacji planowanymi na lata następne, RIO zaproponowała wykreślić dotacje



majątkowe, co wiąże się ze zmniejszeniem wydatków majątkowych. W związku z tym do 
projektu uchwały będzie autopoprawka dotycząca zniesienia dotacji i wydatków. W wyniku 
przeprowadzonej symulacji nowej WPF zniesienie dotacji i wydatków nie ma wpływu na 
wskaźniki. Wydatki zostały zaplanowane w miarę realnie w stosunku do jednostek 
budżetowych jakie są finansowane tj. szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy.
Wydatki majątkowe stanowi załącznik realizowany w ramach funduszu sołeckiego 
i załącznik inwestycyjny wynikający ze środków własnych gminy. Jedyne planowane 
dochody to dochody z udziału Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Po stronie dochodów budżet również został zaplanowany bardzo ostrożnie , ponieważ jest to 
budżet opracowany na podstawie projektu budżetu państwa, który nie został jeszcze 
zatwierdzony. Prawdopodobnie gmina będzie również uczestniczyć w dochodach 
związanych z decyzjami budżetu państwa. Chodzi tu o podatek dochodowy, który ma być 
zwiększany od dużych supermarketów i zwiększenie wolnej kwoty od podatku gdzie szacuje 
się na 20% utratę dochodów przez samorządy. Obecnie po decyzji Państwa radnych 
dotyczącej odstąpienia od zaplanowanej sprzedaży mienia komunalnego we wsi Szyszki 
należy uaktualnić zmianę planu dochodów w dochodach majątkowych. Myśli, że 
z dochodów majątkowych trzeba będzie zdjąć kwotę w granicach 50.000 zł i poszukać 
jeszcze po stronie wydatków, czy dochodów. Poinformowała, że analizując wykonanie 
dochodów w podatku rolnym za 2015 r. będzie trochę niższe, iż są zaległości w kwocie 
84.000 zł„ które ściąga Urząd Skarbowy. W związku z tym aby budżet tył w miarę realny 
proponowała podwyższenie dochodów w podatku rolnym o 20.000 zł i 10.000 zł w podatku 
od nieruchomości, a 20.000 zł zdjąć z wydatków.
Dodała, że jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym to w stosunku do roku 
poprzedniego bardzo wysoko wzrosły. Jest to około 400.000 zł więcej planowanego podatku 
od osób fizycznych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane 
przez budżet państwa wg kalkulacji budżetu państwa został y ustalone na kwotę 1.832.919 zł. 
Jeśli chodzi o subwencję wyrównawczą myśli, że się nie zmieni, najwyżej mogą być 
niewielkie różnice. Nie wie jak będzie z subwencją oświatową.
Natomiast w wydatkach zostało również opisane na co przeznaczone są środki finansowe 
i w jakiej wysokości.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  zapytał Panią Skarbnik, czy zaległości w podatku 
rolnym wynikają z trudnej sytuacji podatników, czy z tego, że podatnicy jakimś innym 
sposobem próbują nie zapłacić?
Skarbnik E. Głowacka -  odpowiedziała, że jest różnie. Są przypadki, że są trudne sytuacje 
i są sytuacje , że nie ma z czego ściągnąć zaległości podatkowych. Ale są i składane podania 
w sposób, że może coś uda.
Członek Komisji J. Barkała - dodał, że zapewne są i przypadki, że wpływają podania 
o umorzenia od biznesmenów.
Skarbnik E. Głowacka - przyznała, że takie podania są, ale nie można nikomu zabronić 
złożenia wniosku.
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Członek Komisji J. Barkała - zapytał, czy w zaległościach w kwocie 84.000 zł są również 
ujęci ci złożyli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego?
Skarbnik E. Głowacka -  odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  zapytał Panią Skarbnik, czy mogłaby przedstawić 
obrazowo i sumarycznie jak wygląda kwestia podwyżek stawek podatku ?
Skarbnik E. Głowacka -  odpowiedziała, że przewidziała to szacunkowo w projekcie 
budżetu. Jest to zapisane i jest to w miarę ostrożnie realne. Pełen obraz jak mają się kwoty 
będzie po sporządzeniu wymiaru podatku.
Członek Komisji J. Grochowski -  zapytał o opłaty śmieciowe, jak to wygląda, czy dużo 
trzeba dołożyć?
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że w opłatach śmieciowych są zaległości. Wysyłane są 
tytuły wykonawcze za 2014 r. Z obecnego roku zaległości obejmują jeden, czy dwa 
kwartały po 200 zł -  300 zł. Wszystkich zaległości było ok. 50.000 zł. Jednak z niektórych 
osób tak jak i w podatku rolnym nie będzie możliwości ich ściągnięcia.
Członek Komisji J. Barkała - wracając do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 
w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok -  Wydatki na 
zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgłosił wniosek 
dotyczący poz. 13 dział 750 rozdz. 75023 § 6050 Remont budynku urzędu gminy - 
zmniejszenie wydatków o 20.000,00 zł tj. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
Wójt B. Polańska - przedstawiła, że z zaplanowanej kwoty przewiduje wykonanie remontu 
łazienek, wykonanie odgrodzenia pieca centralnego ogrzewania, remont sufitu w pokoju nr 4 
i ocieplenie strychu. Jednocześnie nadmieniła, że z czasem należy wykonać ogrodzenie 
działki gminy od strony gruntów Pana Wielgolewskiego.
Pytań nie było.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
członka Komisji Pana J. Barkałę - w poz. 13 dział 750 rozdz. 75023 § 6050 Remont budynku 
urzędu gminy - zmniejszenie wydatków o 20.000,00 zł tj. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 
30.000,00 zł.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za” , 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w autopoprawkę..
Członek Komisji J. Barkała -  zgłosił wniosek dotyczący poz. 16 dział 801 rozdz. 80101 § 
6050 Remont budynku kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo -  zmniejszenie 
wydatków o 20.000,00 zł tj. z kwoty 30.000,000 zł do kwoty 10.000,00 zł.
Wójt B. Polańska - powiedziała, że zaplanowana kwota obejmuje zmianę dachu na 
budynku, który wynajmuje Telekomunikacja Polska. Z uwagi na to, że umowa z TP została 
zawarta w 1991 r. i TP za wynajem pomieszczenia płaci niską miesięczną kwotę (61 zł) 
postara się wejść w kontakt w celu wynegocjowania wyższej kwoty.
Członek Komisji J. Barkała - dodał , że Pani Wójt może zaproponować TP nawet 
rozwiązanie umowy, gdyż kwota którą płaci miesięcznie TP za wynajem pomieszczenia 
jest śmieszna.



Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
członka Komisji Pana J. Barkałę dotyczący poz. 16 dział 801 rozdz. 80101 § 6050 Remont 
budynku kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo -  zmniejszenie wydatków 
o 20.000,00 zł tj. z kwoty 30.000,000 zł do kwoty 10.000,00 zł.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za” , 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
autopoprawkę..
Członek Komisji S. Franczak - zgłosił wniosek do poz. 17 dział 801 rozdz. 80101 § 6050 
Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo -  zmniejszenie wydatków o 20.000,00 zł tj. 
z kwoty 50.000,00 zł do 30.000,00 zł.
Uzasadnił, że budżet nie domyka się. Brak jest pieniędzy na rzeczy takie jakie były 
rozpatrywane we wnioskach złożonych przez mieszkańców. Ponadto brak jest rezerwy na 
dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Uważał, że za kwotę 30.000 zł można sporo 
położyć kostki brukowej. Przykładem tego jest to, co zrobiono za kwotę 20.000 zł przy 
Publicznym Gimnazjum w Gzach. Na przeznaczenie kwoty w wysokości 50.000 zł w roku 
2016 gminy nie stać. Poza tym kwota jaka została wydana na szkołę w latach ubiegłych jest 
dość wysoka, a środki finansowe trzeba dzielić każdemu po trochu.
Skarbnik E. Głowacka -  uzupełniła, że co roku Panie dyrektorki składają zapotrzebowanie 
na płace i różne usługi remontowe. Chodzi to o wymianę nawierzchni parkingu, wjazdu na 
teren szkoły oraz chodników. Według opracowanego kosztorysu ofertowego kwota łączna 
wynosi 72.255,85 zł. Do projektu budżetu z Panią Wójt wstawiły kwotę do 50.000 z ł , iż po 
przetargach można byłoby z czegoś zrezygnować.
Wójt B. Polańska -  dodała, że w miesiącu październiku 2016 r. szkoła będzie obchodzić 40- 
lecie powstania.
Członek Komisji S. Franczak -  powiedział, że projekt, o którym mówiła Pani Skarbnik 
widział. Uznał, że w Przewodowie autobusy nie wjeżdżają bo nie mają gdzie wjechać, 
ponieważ nie mają możliwości złamania się bo jest wysepka. Poza tym w miejscu gdzie 
zrzuca się koks, nie zrzuca się koksu na kostkę. W jego ocenie w miejscu tym wskazane jest 
położenie betonu, a nie kostki.
Członek Komisji J. Barkała -  wracając do wjazdu uznał, że wjazd jest w stanie tragicznym, 
Podobny jest też stan niektórych chodników. Zaproponował aby część parkingu przed 
kotłownią wykonać z betonu, ponieważ skoro jest tam składowany koks nie jest zasadne 
położenie kostki. Uznał, że chodnik od bramy kwalifikuje się do przebudowy gdyż jest 
w stanie tragicznym.
Członek Komisji Leon Pytel -  dodał, że w grę wchodzi jeszcze brama.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - uznał, że 30.000 zł to kwota, która byłaby 
najbardziej wyważona. A jeżeli coś się okaże, że w trakcie wyjdzie coś z bramą, która też 
jest wizytówką to myśli, że nie będzie problemu.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez członka Komisji S. Franczaka 
dotyczący poz. 17 dział 801 rozdz. 80101 § 6050 Utwardzenie placu kostką przy PSP 
Przewodowo -  zmniejszenie wydatków o 20.000,00 zł tj. z kwoty 50.000,00 zł do 30.000,00 
zł.



Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  6 głosami „za” , 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała 
w/w autopoprawkę.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  zgłosił wniosek do poz. 19. dział 801 rozdz.80110 
§ 6050 Położenie gresu na korytarzu (parter) w Publicznym Gimnazjum w Gzach -  
zmniejszenie wydatków o 10.000,00 zł tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł. 
Zaznaczył, że wymiana podłogi na parterze jest związana z zaleceniami straży pożarnej.
Wójt B. Polańska -  wyjaśniła, że na podłodze znajduje się wykładzina. Przedłużony termin 
wykonania zalecenia to 31.08.2016 r.
Członek Komisji j. Grochowski -  uznał, że może nie dzielić zadań i położyć gres na całym 
korytarzu, a zrezygnować z utwardzenia placu kostką przy szkole i zaplanować go 
w budżecie na 2017 r.
Członek Komisji S. Franczak - poinformował, że kostka jest położona od wjazdu bocznego 
od strony Pana Gerwatowskiego do placu zabaw tj. do końca szkoły. Przypomniał, że jest to 
inwestycja niedokończona od 2004 r. Podbudowa jest zrobiona na cały plac z tyłu i wjazd. 
Ale wszystko zaczyna się rwać. Dlatego przy kładzeniu kostki pod uwagę nie brano metrów 
kwadratowych, tylko na ile wystarczy zaplanowana kwota. Dodał, że krawężników nie 
wymieniano, a tylko zostały podniesione.
Zaproponował w poz. 20 dział 801 rozdz. 80110 § 6050 Utwardzenie placu kostką przy PG 
w Gzach -  zmniejszenie wydatków o 10.000,00 zł tj. z kwoty 25.000,00 zł do kwoty 
15.000,00 zł. oraz żeby Pani dyrektor PG wystąpiła o przedłużenie wykonania zalecenia 
pokontrolnego do 2017 r. tj. do położenia gresu na pozostałej części korytarza.
Wójt B. Polańska -  powiedziała, że jaka to będzie kwota będzie wiadomo po sporządzeniu 
kosztorysu.
Skarbnik E. Głowacka -  w przypadku położenia gresu na połowie korytarza kazała wziąć 
pod uwagę bezpieczeństwo i estetykę
Członek Komisji J. Grochowski -  zaproponował tak jak mówił wcześniej położyć gres na 
całym korytarzu, a zrezygnować z utwardzenia placu kostką.. Jego zdaniem, zostanie 
wykonane jedno zadanie, ale będzie zamknięte. Natomiast utwardzenie placu kostką wykonać 
w 2017 r.
Członek Komisji S. Franczak -  przypomniał, że kostka nie została położona przez 13 lat, 
a degradacja podbudowy postępuje dalej.
Zastępca Wójta W. Ochtabiński -  proponował, żeby kostkę położyć do zakrętu, gdzie jest 
najgorszy odcinek.
Członek Komisji J. Barkała -  stwierdził, że nie wiadomo też jakie inwestycje na terenie 
gminy będą prowadzone z zewnątrz. Uznał, że być może ze strony Starostwa Powiatowego 
w Pułtusku padnie propozycja przebudowy drogi powiatowej Kozłówka -  Gzy i radni będą 
musieli szukać środków w zadaniach inwestycyjnych, aby mieć pieniądze na dofinansowanie 
w/w drogi. W związku z tym uważał, że mieszkańcy wsi Gzy będą woleli zrezygnować 
z utwardzenia placu kostką przy szkole na rzecz drogi. A bez dofinansowania ze strony gminy 
Powiat drogi na pewno nie przebuduje.



Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek, który zgłosił 
osobiście, dotyczący poz. 19. dział 801 rozdz.80110 § 6050 Położenie gresu na korytarzu
(parter) w Publicznym Gimnazjum w Gzach -  zmniejszenie wydatków o 10.000,00 zł tj. z 
kwoty 20.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za” , 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w autopoprawkę
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek do poz. 20 dział 
801 rozdz. 80110 § 6050 Utwardzenie placu kostką przy PG w Gzach -  zmniejszenie 
wydatków o 10.000,00 zł tj. z kwoty 25.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł.
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za” , 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w autopoprawkę.
Członek Komisji J. Barkała -  odnośnie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Gzy” zapytał, czy kwota 147.600 zł to kwota wirtualna, bo 
o dofinansowaniu z zewnątrz jeszcze nic nie wiadomo?
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odpowiedział, że Urząd Marszałkowski jeszcze nie 
ogłosił terminu naboru wniosków. Przy ustaleniu kwoty gmina kierowała się 
dofinansowaniem jakie może być z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wynosi 
63,6% . Udział mieszkańców zgodnie z podpisaną umową to kwota 3.000 z ł . Zadanie byłoby 
rozłożone na dwa etapy. Na obecną chwilę jest zgłoszonych 117 przydomowych 
oczyszczalni ścieków w tym 3 przy Urzędzie Gminy, 1 przy PSP w Skaszewie i przy PG 
w Gzach. Przyjmując, że koszt przydomowej oczyszczalni ścieków to kwota ok. 15.000 zł, 
szacunkowy wkład własny kształtowałby się w kwocie 147.600 zł, jeśli oczyszczalnie 
budowane byłyby w tym roku. Dodał, że jeżeli terminy naboru wniosków o dofinansowanie 
byłyby w miesiącu marcu lub kwietniu 2016 r., to z uwagi na długi czas ich rozpatrywania 
realizacja oczyszczalni byłaby w 2017 r.
Skarbnik E. Głowacka -  dodała, że być może wnioski będą rozpatrzone wcześniej. Więc 
niewiadomo, czy oczyszczalnie będą budowane już w 2016 r. Środki finansowe jako wkład 
własny są zabezpieczone i będzie robione tyle na ile wystarczy.
Członek Komisji J. Barkała -  nadmienił, że na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 
została zaplanowana kwota 20.000 zł. Następnie zapytał, czy opracowanie Strategii będzie 
w najbliższym czasie?
Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że Strategię Rozwoju Gminy trzeba opracować jak 
najszybciej, gdyż jest to jeden z niezbędnych załączników przy złożeniu wniosku do PROW 
o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  zapytał, czy Strategię opracuje firma?
Wójt B. Polańska -  odpowiedziała, że Strategie opracuje firma.
Członek Komisji S. Franczak - wskazał, że niektóre wsie przydzielone środki funduszu 
sołeckiego przeznaczają na zadania własne gminy, a nie wiadomo, czy to będzie realizowane 
ponieważ nie ma strategii.



Chodzi mu o fundusz sołecki wsi Skaszewo Włościańskie i Żebry -Falbogi, wsie które 
fundusz przeznaczyły na sporządzenie dokumentacji na salę gimnastyczną, razem 15.000 zł 
Wójt B. Polańska -  stwierdziła, że nie widzi problemu, zebranie wiejskie może zmienić 
przedsięwzięcia w trakcie roku budżetowego.
Zastępca Wójta W. Ochtabiński - odnośnie dokumentacji na salę gimnastyczną 
powiedział, że środków na dokumentację sali gimnastycznej może wystarczyć, iż można 
kupić standartowy gotowy projekt.
Skarbnik E. Głowacka - objaśniła, że jeśli chodzi o strategię, to przepis został 
zinterpretowany w sposób, że jeżeli gmina nie ma strategii, to też spełnia warunki i taki 
wniosek można zapisać. Natomiast, jeżeli będzie strategia wnioski muszą być zgodne ze 
strategią.
Członek Komisji S. Franczak - zacytował z ustawy o funduszu sołeckim „ uchwalając 
budżet Rada Gminy odrzuca wniosek sołectwa” i powiedział, że Rada może „obuć” się 
w coś z czego będzie się trudno wycofać, bo co z tego, że będzie sala jak nie będzie ją komu 
wyposażyć.
Członek Komisji J. Grochowski - był zdania, że może się pojawią możliwości i będzie 
można zrealizować.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - powiedział, że jest to sprawa delikatna jak wszystkie 
sprawy ze szkołami. Sytuacja, która jest obecnie w kraju nie zapowiada żadnej stabilności, 
szum powstający wokół szkól i niepewność z tym związana. Ale jest to decyzja 
mieszkańców. Myśli, że mieszkańcy zdają sobie z tego sprawę, że na obecnym etapie 
w perspektywie bliższej jest to nierealne. Nasuwa się tylko pytanie, czy pieniądze mają iść na 
coś, co będzie ciężko zrealizować. Uznał, że sytuacja jest trudna. A najkorzystniej byłoby 
gdyby ktoś przyszedł z inicjatorów pomysłu i przedstawił jak to widzą i ile pieniędzy 
miałoby być.
Członek Komisji S. Franczak - dodał, że przy budowie hali sportowej w Gzach 80% 
środków stanowiło dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a 20% stanowił wkład własny 
gminy. Powstanie hali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie wiąże się w dalszej 
perspektywie z jej utrzymaniem. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy gminę 
z 10.000.000 zł budżetem będzie stać na to?
Członek Komisji J. Barkała -  zaproponował pozostawienie zadania „Opracowanie 
dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy PSP Skaszewo” w załączniku nr 9 do 
uchwały budżetowej na 2016 r., iż taka jest wola mieszkańców. Natomiast uznał, że 
kierunek inwestycji, czy strategii leży w gestii Rady
Członek Komisji S. Franczak - przedstawił pismo Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego 
z dnia 6.10.2015 r. skierowane do Wójta Gminy o uwzględnienie w budżecie na 2016 r. 
zwiększenia środków na zakup towarów związanych z ochroną przeciwpożarową z uwagi na 
wzrost stawki podatku VAT. Następnie dodał, że również w 2016 r. zgodnie z nowymi 
przepisami kierowcy samochodów strażackich będą skierowani na badania psychologiczne 
i zapytał, czy nie będzie za mało środków?



Skarbnik E. Głowacka -  odpowiedziała, że na zakup usług zdrowotnych zaplanowana 
została kwota 5.000 zł.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj - zwrócił uwagę na kwotę dotyczącą oświetlenia ulic, 
placów i dróg -  172.102 z ł . Po czym zapytał, czy w trakcie realizacji budżetu nie należałoby 
się pochylić nad oświetleniem i poszukać czegoś co mogłoby zmniejszyć wydatki tj. ustalić 
godziny świecenia lamp, czy ograniczyć ilość lamp?
Członek Komisji J. Barkała - odnośnie ronda w Przewodowie zaproponował oświetlenie 
ronda 3 lampami i wyłączenie lamp na wjazdach.
Skarbnik E. Głowacka - wyjaśniła, że jeśli chodzi o rezerwę na drogę powiatową ze 
zdjętych oszczędności, to rezerwy takiej stworzyć nie może, ponieważ nie ma drogi 
w projekcie budżetu Powiatu. Myśli, że część takich środków należy przerzucić do działu 600
1 włożyć w zakup usług remontowych, aby w trakcie roku w razie potrzeby Rada mogła 
przeznaczyć na dotację celową w celu dofinansowania drogi powiatowej.
Członek Komisji J. Barkała -  zapytał Panią Skarbnik, czy będzie nadwyżka po zamknięciu 
roku budżetowego 2015 ?
Skarbnik E. Głowacka -  odpowiedziała, że na pewno będą jakieś środki, ale bardzo 
niewielkie.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej 
Gminy Gzy na 2016 r. wraz z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek 
Komisji w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów "wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały z przyjętymi autopoprawkami proponowany na sesję Rady Gminy- 
który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 15.
Skarbnik E. Głowacka - przypomniała, że jest to przeniesienie danych z uchwały 
budżetowej w celu sprawdzenia wskaźników. RIO zaproponowała tylko wykreślić dotacje 
majątkowe, co wiąże się ze zmniejszeniem wydatków majątkowych. Zniesienie dotacji
1 wydatków nie ma wpływu na wskaźniki.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek . 
Komisji w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 glosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów "wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały z przyjętymi autopoprawkami proponowany na sesję Rady Gminy- 
który stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy 
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej -  stanowi załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 16.
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.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy.
Komisji w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów ”wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 17.
Wójt B. Polańska - powiedziała, że tematy, które są omawiane na posiedzeniach Komisji 
zatwierdzane są na posiedzeniach sesji. W trakcie realizacji budżetu może zajść 
konieczność zorganizowania sesji dodatkowych.
Przewodniczący Komisji T. Sobieraj -  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy.
Komisji w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów "wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy- który stanowi załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 18.
Członek Komisji J. Barkała -  zgłosił wniosek, aby Komisje odbywały oddzielne 
posiedzenia. Przy mniej ważnych sprawach o tym, czy posiedzenia będą wspólne nich 
zadecydują Przewodniczący Komisji.
Przewodniczący T. Sobieraj - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez członka 
Komisji Pana J. Barkałę.
Komisji w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu -  7 glosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów "wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 
w/w wniosek , aby Komisje odbywały posiedzenia oddzielne. O tym, czy będą wspólne 
posiedzenia Komisji decydować będą ich Przewodniczący.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący T. Sobieraj 
o godz. 15.55 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Zofia Pszczółkowska

Przewodniczył:

Tomasz Sopieraj




