
Protokół Nr 9/2019

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy 

odbytego w dniu 20 listopada 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 
pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji -  Joanny Świderskiej .

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
i Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wskazali, że wspólne posiedzenie 
Komisji będzie prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
-  Joanna Świderska.
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Joanna Świderska - o godz. 15.30 otworzyła 
wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu 
i Finansów. Po powitaniu członków Komisji i zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listami 
obecności we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczy spośród 7 - osobowego składu Komisji 
Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 7 członków Komisji i spośród 8-osobowego składu 
Komisji Budżetu i Finansów 8 członków Komisji, co stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Cezary Andrzej Wojciechowski - Wójt Gminy

- Zastępca Wójta
- Skarbnik Gminy
- dyrektor PSP w Prze wodo wie
- dyrektor PSP w Skaszewie
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- pracownik Urzędu Gminy Gzy

Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji przedstawiła proponowany porządek 
posiedzenia:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 
2019r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

terenie gminy na rok 2020.
5. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy.
9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.

2. Cezary Parzychowski
3. Ewa Karpowicz
4. Krystyna Machnowska - Stój
5. Danuta Ojrzeńska
6. Hubert Szajczyk
7. Małgorzata Dworecka
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11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019.
14. Przyjęcie protokołu Nr 8/2019.
15. Sprawy bieżące gminy.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego Joanny Świderskiej i Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
Witolda Czaplińskiego porządek posiedzenia w brzmieniu jak wyżej Komisje przyjęły jednomyślnie. 
Porządek wspólnego posiedzenia Komisji -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 1.
Skarbnik Gminy Gzy Ewa Karpowicz -  powiedziała, że art. 266 ustawy o finansach publicznych 
zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego w przypadku Gminy Gzy, czyli Wójta Gminy 
do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego -  Radzie Gminy 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze;
2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć;
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze jednostek, dla których organem 

założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego -  Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach. 
Informacja powinna uwzględnić w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zakres i formę powyższych informacji, określiła Rady Gminy Gzy uchwałą Nr XXX/156/10 z dnia 
3 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za 
pierwsze półrocze danego roku budżetowego z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 
Zgodnie z w/w uchwałą informację za I półrocze danego roku budżetowego z wykonania budżetu 
sporządza się w formie tabelarycznej wraz z częścią opisową.
Informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019r. 
przedłożono do Biura Rady terminowo tzn. w dniu 16.08.2019r.
Budżet na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
Pierwotny Plan budżetu przedstawiał się następująco:
dochody w łącznej kwocie - 15.839.278,58 zł;
w tym :

dochody bieżące 
dochody majątkowe 

wydatki w łącznej kwocie
w tym:

- 15.318.500.00 zł
- 520.778,58 zł
- 14.976.373,58 zł

wydatki bieżące 
wydatki majątkowe 

Nadwyżka budżetu 
Przychody 
Rozchody

- 14.358.707,90 zł;
- 617.665,68 zł;
- 862.905,00 zł;

0,00 zł; 
- 862.905,00 zł;

*
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z tego:
- spłata kredytów z lat poprzednich
- wykup obligacji
- spłata pożyczki na prefinansowanie

- 365.000,00 zł;
- 50.000,00 zł;
- 447.905,00 z ł .

Na dzień 30.06.2019r. budżet Gminy Gzy po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 
1.147.129,29 zł, głównie z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone, dotacji na 
dofinansowanie zadań własnych, zmiany planu subwencji ogólnej oraz zmiany planu inwestycji.

Zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.226.929,16 zł dotyczyły:
• dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z funduszu ochrony gruntów rolnych 

- 55 000,00 zł;
•  dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zwroty w akcyzy zawartej 

w paliwie rolniczym -  485 437,51 zł;
• wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy dot. refundacji osób zatrudnionych na roboty 

interwencyjne i publiczne -5 6  350,00 zł;
•  dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów -  23 554,00 zł;
•  wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych -  10 890,00 zł;

• wpływy z różnych opłat (śluby poza urzędem Gm iny) -  2 000,00 zł;
•  subwencji oświatowej -  114 945,00 zł;
•  dotacji z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych -  8 000,00 zł;
•  dotacji na oddziały przedszkolne -  23 148,00 zł;
• dotacji na zakup podręczników -  16 592,00 zł;
• dotacji na wypłatę zasiłków stałe -  17 300,00 zł;
• dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

- 2  841,00 zł;
• dotacji na pomoc w zakresie dożywiania -  15 040,00 zł;
• dotacji na realizację projektu „Ja w Internecie” -  149 520,00 zł;
• zwrot stypendium z odsetkami -  122,76 zł;
•  dotacji na stypendia socjalne dla uczniów -  30 149,00 zł;
•  dotacji świadczenia rodzinne -  800,00 zł;
•  dotacji karta dużej rodziny -  174,00 zł;
•  opłata z tytułu opłaty za odbiór odpadów -  69 684,00 zł
•  dotacji usuwanie azbestu -  13 081,60 z ł ;
• środki na realizację zadania pt. „Ścieżka edukacyjna” w Skaszewie -  86 150,00 zł;
• dotacji MI AS ( Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw) -  38 555,29 zł;
• wpływy z tytułu nie wykorzystanych środków z biblioteki -  7 595,00 zł.

Zmniejszenia dochodów budżetu wynosiły w kwocie 79 800,00 zł dotyczyły:
- dotacji na zasiłki celowe - 3 000,00 zł;
- dotacji na wypłatę świadczenia 500+ - 57 000,00 zł;
- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych -  19 800,00 zł.
Plan wydatków w I półroczu 2019 roku zwiększył się o kwotę 1.430.204,11 zł. w odpowiednich 
rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie ze zwiększonymi dochodami budżetu oraz w tych 
rozdziałach, gdzie zagrożona była realizacja zadań własnych gminy, np. zakup usług związanych 
z utrzymaniem dróg gminnych, ubezpieczenia majątkowe, przygotowywanie projektów decyzji 
r» waninlrarh zabudowy. zakun energii elektrycznej, zakup usług pocztowych.
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Do planu przychodów wprowadzono wolne środki z roku 2018 r. w kwocie 283.074,95 zł 
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Plan rozchodów nie 
był zmieniany.

Dział Ź ród ło  dochodów
O gółem  dochody

W ska źn ik  (5:4)

P lan w ykonan ie

1 2 4 5 10

010 R O LN IC TW O  I ŁO W IE C T W O 968  466,09 913  528,03 94,33%

700 G O S P O D A R K A  M IE S Z K A N IO W A 145 087,00 27 660,30 19,06%

750 adm in is trac ja  publiczna 123 605,00 41 203,34 33,33%

751 Przeprow adzen ie  w yb o ró w 2 4  334,00 2 3  944,00 98,40%

756
R ealizac ja  dochodów  podatkow ych

3 813  565,00 1 943  117,50 50,95%

758 S ubw encje  ośw ia tow e i rów now ażące 6 105 938,00 3 430  886,00 56,19%

801 O św ia ta  i w ychow an ie 134 950,00 82 047,42 60,80%

852 P om oc spo łeczna 345  901,00 207  061,67 59,86%

853 R ealizac ja  pro jektu  „ Ja  w  In ternecie" 149 520,00 119 616,00 80,00%

854 E dukacyjna  op ieka  w ychow aw cza 30 271,76 30 271,76 100,00%

855 Rodzina 4 504 974,00 2 341 317,12 51,97%

900 G ospodarka  kom una lna  i ochrona  środow iska 612 245,60 215  728,82 35,24%

921 K U LT U R A  I O C H R O N A  D Z IE D Z IC TW A  N A R O D O W EG O 27 550,29 7 595,48 27 ,57%

O G Ó ŁEM 16 986  407,74 9 383 977,44 55,24%

Po zmianach planu budżetu przedstawiał się następująco:
dochody w łącznej kwocie - 16.986.407,74 zł; wykonanie -  9.383.977,44 zł; - 55,24% 

w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe 

wydatki w łącznej kwocie 
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

- 16.390.629,16 zł; wykonanie-8.958.198,86 zł; - 54,65%
- 595.778,58 zł; w ykonanie- 425.778,58 zł; - 71,47%
- 16.406.577,69 zł; wykonanie -  7.540.154,61 zł; - 45,96%

- 15.632.499,23 zł; w ykonanie- 7.533.911,41 zł; - 48,19%
774.078,46 zł; wykonanie -  6.243,20 zł; - 0,81%

Plan przychodów 
- wolne środki

283.074.95 zł; wykonanie -  625.750,38 zł; - 221,05%
283.074.95 zł; wykonanie -  625.750,38 zł; - 221,05%

Plan rozchodów - 862.905,00 zł; wykonanie -  630.405,00 zł; - 73,06%
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan - 447.905,00 zł; wykonanie
-  447.905,00 zł; -  100,00%

- wykup obligacji komunalnych plan - 50.000,00 zł; wykonanie -  0 ,00 zł wykup w listopadzie 
2019 r.;

- spłata kredytów plan -  365.000,00 zł, wykonanie 182.500,00 zł, - 50,00% dalsze spłaty rat 
kredytów nastąpią w II półroczu.

Niższe wykonanie niż 50% planu dotyczy działu:
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w rozdziale tym nie zostały wykonane dochody związane 
ze sprzedażą działek we wsi Pękowo -  zaplanowano wpływy w wysokości 95.000,00 zł.
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA -  na wykonaniu zaważyły niewykonane dochody z tytułu refundacji 
kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 
i publicznych -  wykonanie 27,43% . Realizacja tych dochodów rozpoczęła się od miesiąca marca 
2019 r.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -  na wykonaniu zaważyły nie 
wykonane w 50% dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych -  wykonanie 43,48%. 
Ponadto środki na realizację zadania Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy PSP w Skaszewie 
Włościańskim zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r. -  zakończenie realizacji zadania zaplanowano 
na 30 września 2019 r, podobnie jak realizację zadań dofinansowanych w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -  środki z Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw na remont i wyposażenie świetlic wiejskich zostaną przekazane w II półroczu 2019 
r. W zakresie realizacji planu dochodów podatkowych niższe niż 50% wykonanie w stosunku 
do upływu czasu odnotowano w zakresie realizacji wpływów z podatku od działalności gospodarczej 
osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej -  dochód realizowany na rzecz Gminy przez 
Urząd Skarbowy w Bydgoszczy -  wykonanie 24,54%.
Wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku od osób fizycznych zostały zrealizowane w 46,79% 
dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Znacznie wyżej wykonano dochody 
z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 153,58%, z tytułu podatku od 
spadków i darowizn -  65,85% oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych -  65,64%, podatku 
od środków transportowych -  62,40% oraz opłat za zajęcie pasa drogowego -  70,99%, opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -  95,69%.
Na dzień 30 czerwca 2019 r. zaległości wymagane z tytułu podatków i opłat wynosiły 830.834,40 zł, 
w tym zaległości wymagalne ogółem 60.455,18 zł, z tego:

• z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych -  
dotyczą 172 podatników (osoby fizyczne -170, osoby prawne -  2) -  58.956,62 zł;

•  z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 
karty podatkowej -  1.495,56 zł;

• z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu innych lokalnych opłat
-3 ,0 0  zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków 
transportowych wystawiono 119 upomnień na łączną kwotę 36.623,00 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na 
kwotę 12.360,02 zł.
Należności w zakresie opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosiły na koniec I półrocza 2019 r. 
237.454,59 zł, w tym zaległości wymagalne 60.964,11 zł oraz nadpłaty 941,10 zł. Zaległości obejmują 
225 podatników. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w 2019 roku 154 upomnień na kwotę 
39.550,37 zł. Na pozostałą cześć zaległości tytuły wykonawcze wystawiono w poprzednich latach. 
Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

• PSP Przewodowo
wykonanie 991 876,15 zł - 47,31 %;

• PSP Skaszewo
wykonanie 938 664,18 zł -44,57% ;
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•  Publiczne Gimnazjum w Gzach 
wykonanie 383 351,56 zł -55 ,42% ;

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
wykonanie 2 579 716,02 zł - 51,52%;

•  Urząd Gminy
wykonanie 2 646 546,70 zł - 40,68%;

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W yszczególnienie W ykonanie ( z ł ) W skaźnik (5:4)

2 5 10

Rolnictwo i łowiectwo 495 237,34 97,91%

T ransport 1 Łączność 10 906,25 1,37%

Gospodarka mieszkaniowa 785,90 2,35%

Działalność Usługowa 5 480,00 59,57%

Administracja publiczna 972 789,95 46,82%
Przeprowadzenie wyborów 23 186,75 95,29%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 26 574,20 13,05%

Obsługa długu publicznego 52 197,53 40,15%
Różne rozliczenia -  plan wynosił 81 52,18 zł i jest to stan nie rozwiązanych rezerw na 
dzień 30.06.2019r.

Oświata i wychowanie 2 833 665,98 47,14%

Ochrona Zdrowia 23 790,52 56,11%
Pomoc Społeczna 289 613,85 52,41%

Realizacja zadania „ Ja w Internecie:” 78 764,75 52,68%
Edukacyjna opieka wychowawcza -  
wypłata stypendiów socjalnych 26 270,66 62,15%

Rodzina 2 347 870,67 51,36%
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 279 327,92 29,56%

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 71 102,37 32,57%

Kultura Fizyczna 2 589,97 25,90%

Ogółem 7 540 154,61 45,96%

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się 
następująco:

• wynagrodzenia i składki
wykonanie 2 886,774,17 zł -  48,80% planu;

•  wydatki na działalność statutową, wydatki rzeczowe, zakup usług 
wykonanie 1 529 534,89 zł -  43 .64%  nlanu*
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• dotacje na zadania bieżące, czyli dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach, dotacje dla 
straży ochotniczych, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach

wykonanie 461 010,22 zł- 48,52% planu;
•  wypłata świadczenia na rzecz osób fizycznych 

wykonanie 2 525 629,85 zł -  50,70% planu;
• wydatki na realizacje projektów unijnych 

wykonanie 78 764,75 zł -  52,68% planu;
• obsługa długu

wykonanie 52 197,53 zł -  40,15% planu.

Finansowanie zadań oświatowych w I półroczu przedstawiało się następująco:
plan wykonanie

subwencja oświatowa 3 275 267,00 2 015 552,00 61,54%
dotacja na zakup książek 8 000,00 8 000,00 100,00%
dotacja oddziały przedszkolne 92 598,00 46 300,00 50,00%
dotacja podręcznikowa 16 592,00 16 592,00 100,000%

3 392 457,00 2 086 444,00 61,5%

Wydatki (zł) wykonanie
(zł)

subwencja
oświatowa
(z ł)

dotacja na 
oddziały 
przedszkolne 
(zł)

dotacja na
książki
(zł)

środki 
własne 
gminy (zł)

szkoły podstawowe 1 912 771,66 1 631 697,62 8 000,00 273 074,04
oddziały
przedszkolne

217 284,49 149 362,18 43 490,00 24 428,31

przedszkola 27 733,04 27 733,04

gimnazjum 383 311,44 66 312,66 316 998,78
dowożenie uczniów 81 263,58 81 263,58
dokształcanie
nauczycieli

758,30 758,30

specjalna organizacja 
nauki w szkołach 
podstawowych 
( razem)

170 985,54 168 179,54 2 806,00

Pozostała działalność 
dot. odpisu na 
zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
emerytów oraz 
wypłaty pomocy 
zdrowotnej dla 
nauczycieli

39 557,93 39 557,93

Nie wykonano wydatków dotyczących zakupu podręczników, gdyż zostały one zrealizowane 
w II półroczu 2019r.
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Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji 
wynosi 3.428.500,00 zł, co stanowi 36,54% planowanych dochodów na rok 2019.
W załączniku Nr 2 przedstawiono informację dotyczące kształtowanie się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i w dużej części informację powtarzają się z informacją o przebiegu wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie planu 
Gminnej instytucji kultury- biblioteka.
Wykonane przychody wyniosły -  58.616,04, w tym dotacja z budżetu gminy -  58.600,00 zł, w tym 
pozostałe przychody -  odsetki od środków na rachunku bankowym 8,04 zł, zryczałtowane wynagrodzenie 
płatnika podatku dochodowego -  8 zł.
Poniesione koszty 58 118,50 zł;
Wynagrodzenia pracowników - 40 063,38 zł;
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników -  10 069,81 zł;
Zakup materiałów i energii -  4.294,45 zł;
Usługi obce -  3 690,86 zł.
Na dzień 30 czerwca 2019 nie występowały należności oraz zobowiązania wymagalne. Zobowiązania 
niewymagalne tzn. takie, których termin płatności jeszcze nie minął wynosiły 2 803,44 zł. Dotyczyły one 
zapłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale Nr Ci.215.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. wydała pozytywną 
opinie o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za 
I półrocze 2019 r. Opinia została Państwu radnym przedstawiona.
Pytań nie było.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2019 roku -  stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
Nr Ci.215.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku- stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 2 i 3.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa 

wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2019:
- plan dochodów po zmianach —  18.481.907,21 zł (zwiększenie o kwotę 435.633,75 zł),
- plan wydatków po zmianach — 17.733.907,81 zł (zwiększenie o kwotę 471.057,93 zł).
Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Gzy 
oraz projektów uchwał Rady Gminy Gzy w sprawie zmian uchwały budżetowej.
Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na:
- finansowanie zadań związanych z udostępnianiem danych z rejestru PESEL -  100,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 25.936,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 
2019-5.719,00 zł,

- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych - 2.300,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 24.211,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów,

*



-9-

na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 23.705,00 zł,

- przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. - 500,00 zł,

- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.277,00 zł,
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - 1.800,00 zł,

- wypłatę świadczenia 500+ - 348.500,00 zł,
Zmniejszono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
- finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 800,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 609,00 zł. 
Zarządzeniami Wójta zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 432.639,00 zł. Pozostała kwota 
zwiększeń dochodów (2.994,75 zł) oraz wydatków (38.418,93 zł) - wynika ze zmian budżetu 
przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019. 
Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wpływają na wynik budżetu oraz na kwotę 
przychodów. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 747.999,40 zł. Na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji oprócz nadwyżki budżetowej 
przeznaczone zostały przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń roku 2018 
w łącznej kwocie 114.905,60 zł. Rozchody budżetu gminy na rok 2019 nie ulegają zmianie i nadal 
wynoszą 862.905,00 zł.
W załączniku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących 
zmian:
- zwiększono łączne nakłady finansowe dotyczące przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg na sezon 
2019/2020” o kwotę 10.000,00 zł -  łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia po zmianach będą 
wynosić 25.000,00 zł, w tym rok 2019 -  15.000,00 zł oraz rok 2020 -  10.000,00 zł,
- zwiększono łączne nakłady finansowe dotyczące przedsięwzięcia „Dostawa energii na terenie Gminy 
Gzy” o kwotę 12.000,00 zł -  łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia po zmianach będą 
wynosić 294.140,00 zł, w tym rok 2019 -  247.940,00 zł.
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji J. Swiderska -  poprosiła o przedstawienie również 
projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019.
Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że zwiększenie dochodów Gminy wzrosło o kwotę 
15 018,75 zł, w tym:
a) rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
w kwocie 14 775,00 zł w tym:
- wpływy z podatku od środków transportowych tj. 2 775,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 12 000,00 zł.
b) rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw w kwocie 243,75 zł w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 43,75 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień tj. 200,00 zł.
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Zmniejszenie dochodów gminy wynosi o kwotę 12 024,00 zł, w tym:
- rozdział 75095 - Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej -  refundacja przez 

Powiatowy Urząd Pracy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu 
Gminy zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz publicznych o kwotę 4 581,00 zł;

- rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 2 760,00 zł;

- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska o kwotę 4 683,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w ramach planu dochodów budżetu Gminy w łącznej kwocie 
5.000,00 zł - przeniesienie pomiędzy jednostką realizującą dochody (zmiana z Urzędu Gminy na 
Gm inę).
Wydatki Gminy zwiększono o kwotę 47 715,18 zł, w tym:
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy o kwotę 38 418,93 zł:
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem 

dróg o kwotę 5 000,00 zł;
- rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -  zwiększenie wydatków 

związanych z wypłatą diet dla Radnych Gminy o kwotę 7 320,00 zł;
- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -  zwiększenie wydatków 

dotyczących zakupu usług pozostałych ( 3.000,00 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych
( 500,00 zł) oraz wydatków na szkolenia pracowników ( 2.000,00 zł) -  łącznie o kwotę 
5 500,00 zł;

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 300,00 zł, w tym:
• dotacja celowa z budżetu gminy na sfinansowanie wkładu własnego do realizacji zadania pn. „ 

Zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków OSP Prze wodo wo-Majorat” 
tj. 3 300,00 zł;

• zakup energii elektrycznej tj. 2 000,00 zł.
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -  odpłatność dla innych gmin

za dzieci mieszkające na terenie gminy Gzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez inne gminy tj. 2 000,00 zł;

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia tj.
43,75 zł;

- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -  zwrot dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami tj. 255,18 zł;

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii tj. 10 000,00 zł;
- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zakup usług pozostałych tj. 3 000,00 zł.
b) wydatki majątkowe Urzędu Gminy o kwotę 9 296,25 zł:
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji 

projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy drogi gminnej w sołectwie Przewodowo 
Poduchowne w kwocie 9 296,25 zł.

Zmniejszenia wydatków Gminy dokonano o kwotę 9 296,25 zł: 
a) wydatki majątkowe Urzędu Gminy tj. 9 296,25 zł.
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepustami 
i przyczółkami przy drodze gminnej we wsi Przewodowo Poduchowne tj. 9 296,25 zł 
Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej 
w łącznej kwocie 18 335,00 zł, w tym:
- przeniesienia w planie finansowym Urzędu Gminy w kwocie 16 535,00 zł;
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- przeniesienia w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym 
w kwocie 1 800,00 zł.

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków 
z 2018 r. do kwoty 114.905,60 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych 
w latach ubiegłych - 64.905,60 zł oraz wykup obligacji w kwocie 50.000,00 zł.
W załącznik Nr 4 do projektu uchwały dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków na 
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w łącznej kwocie 43,75 zł.
W załączniku Nr 5 do projektu uchwały dokonano zmian w planie dotacji podmiotowych dla Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Gzach - przeniesienie kwoty 9.000,00 zł (zwiększenie planu dotacji w rozdziale 
80101 -  Szkoły podstawowe, zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 80103 -  oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych).
W załączniku Nr 6 do projektu uchwały dokonano zwiększenia planu dotacji dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowie
0 kwotę 3.300,00 zł (dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków). 
W załączniku Nr 7 do projektu uchwały dokonano zmian w planie wydatków na rok 2019 obejmujących 
zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zmian 
dokonano na podstawie wniosku sołectwa Przewodowo Poduchowne. Wniosek wpłynął w dniu 
29 października 2019r. Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie rowu 
odwadniającego wraz z przepustami i przyczółkami przy drodze gminnej we wsi Przewodowo 
Poduchowne. Do realizacji wprowadzono natomiast zadanie dotyczące wykonania dokumentacji 
projektowo-technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej we wsi Przewodowo Poduchowne
( kwota przeniesień w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.296,52 zł)
W załączniku Nr 8 do projektu uchwały dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne 
na rok 2019, polegających na:
-zaniechaniu realizacji zadania pn. "Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepustami
1 przyczółkami przy drodze gminnej we wsi Przewodowo Poduchowne"- 9.296,52 zł
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej 
przebudowy drogi gminnej we wsi Prze wodo wo-Majorat - 9.296,52 zł.
Radny Andrzej Pychewicz -  zapytał, o którą drogę chodzi w Przewodowie-Poduchownym , gdzie 
zaniechano realizacji zadania?
Wójt Cezary Andrzej Wojciechowski -  odpowiedział, że chodzi o główną drogę przez wieś, wjazd 
od drogi wojewódzkiej za Panem Madeją w kierunku cmentarza w Gzach.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja 
w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
Wieloletnia Prognoza Finansowa proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja w obecności 
8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletnia 
Prognoza Finansowa proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński — również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019. Komisja w obecności 
8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Gminy Gzy na rok 2019 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na rok 2020 występujemy ze stawki bazowej 
w kwocie 58,46 za 1 dt do kwoty 53,00 za 1 dt. Obniżenie wynosi o o 5,46 zł. Dodał, że jest to zarazem 
podwyższenie względem poprzedniego roku o 3 zł kwintala ( q ) żyta do ustalenia podatku rolnego. 
Radny Piotr Kownacki -  uważał, że cena 53,00 zł jest niesprawiedliwa. Dodał, że obecnie cena żyta 
jest w cenie od 45,00 - 60,00 zł na skupach. Stwierdził, że ceny produktów do produkcji rolnej rosną, 
a za produkty rolnikowi nic się nie wraca. Jego zdaniem powinno nic się nie zmieniać.
Pracownik Urzędu Gminy Małgorzata Dworecka -  oznajmiła, że chce wyjaśnić na czym polega ta 
cena żyta zaproponowana w projekcie uchwały. Dodała, że w tamtym roku owszem było 50,00 zł za
1 dt, ale było obniżone z kwoty 53,46 zł. W roku 2019 skutek obniżenia wynosił 75 000,00 zł. Dodała, 
że jeżeli obniżymy przyszły rok do 53,00 zł za 1 dt to skutek tego będzie wynosił 100 000,00 zł. 
W stosunku do roku poprzedniego podwyższamy cenę, ale wzrosła cena opublikowana przez Główny 
Urząd Statystyczny. W zeszłym roku była to cena 53,46 zł, a w tej chwili mamy 58,46 zł co skutkuje 
podwyżką o 5,00 zł.
Radny A. Pychewicz -  posiadał informację z podjętych uchwał Rady Gminy w Świerczach, Winnicy 
i Pokrzywnicy, gdzie Winnica miała 48,00 zł, Świercze - 49,00 zł, a Pokrzywnica -  50,00 zł za 
1 dt żyta. Uznał, że w Gminie Gzy jest cena najwyższa.
Pracownik Urzędu Gminy M. Dworecka -  dodała, że otrzymali Państwo radni w materiałach pismo 
z pozytywną opinię projektu z Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej. Oznajmiła, że punktem 
wyjściowym dla Gminy jest cena żyta opublikowana przez GUS. Dodała, że najwyższa cena żyta jest 
w gminie Gołymin, ponieważ oni wcale nie obniżają.
Radny Piotr Kownacki -  dodał, że od strony fachowej to tak brzmi, a od strony rolnika wygląda to 
inaczej.
Skarbnik E. Karpowicz -  prosiła Państwa radnych, aby podczas uchwalania tych stawek mieli na 
uwadze, gdyż otrzymali dziś od Pana Wójta projekt uchwały budżetowej na rok 2020, z którym się 
jeszcze nie zapoznali. Te stawki, które zaproponowane są projektach uchwały są wprowadzone do 
budżetu na 2020 rok. Powiedziała, że w tej chwili brakuje nam 400 000,00 zł na funkcjonowanie szkół 
na przyszły rok i tych środków nie ma zaplanowanych w budżecie. Oznajmiła, że dalsze decyzje 
o zmniejszeniu podatku będą skutkowały większą dziurą budżetową.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że był zaplanowany budżet na 2019 roku i został zamknięty, 
a nadal nie mamy pieniędzy. Uważała, że rolnicy mają ciężko.
Radna J. Świderska -  dodała, że został przecież zakupiony wóz strażacki.
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Skarbnik E. Karpowicz -  powiedziała, że z budżetu Gminy do zakupu wozu strażackiego dołożono 
123 949,00 zł .Dodała również, że nie było zaplanowanych środków budżecie na 2019 rok na remonty 
dróg, gdzie wynoszą one 20 000,00 zł.
Radny Witold Czapliński -  uważał, że rolnik z tego tytułu nie poniesie jakiś dużych strat. Dodał, że 
3,00 zł do hektara przeliczeniowego to wzrost o kwotę 7,50 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski -  powiedział, że również jest rolnikiem 
i też płaci podatek rolny. Uważał, ze 3,00 zł na cenie żyta nie wpłynie diametralnie na wielkość tego 
podatku. Przypomniał, ze w dokumencie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na stronie 
7 w 2018 roku jest kwota, na którą zadłużona jest Gmina Gzy, co w tej chwili wydaje się na to duże 
pieniądze. Wspomniał że niedługo będziemy analizować budżet na 2020 rok, gdzie Gmina Gzy musi 
mieć jakieś dochody. Dodał, że drogi budowane były za pieniądze pożyczone. Zwracając się do 
obecnych oznajmił, że nie są odpowiedzialni za zadłużenie Gminy, które wzrosło pod koniec kadencji. 
Rozumie, że trudno jest powiedzieć rolnikom o podwyżce, ale dokumenty przedstawiające stan Gminy 
w jakimś stopniu Państwa radnych do czegoś zmuszają .
Skarbnik E. Karpowicz -  dodała, że w kwestii zadłużenia według harmonogramu spłaty rat, który jest 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy przyjęty i dotyczy zobowiązań zaciągniętych 
w poprzednich latach. Na rok 2020 Gmina ma o 120 000,00 zł spłaty więcej zadłużenia niż w roku 
2019. Oznajmiła, że trzeba wygospodarować na to środki.
Radna E. Oleksa -  powiedziała, że wszystko rozumie, że Gmina musi najpierw spłacić zadłużenie, 
aby można było planować . Dodała, że był budżet zaplanowany, a na szkoły nie ma pieniędzy. 
Skarbnik E. Karpowicz -  odpowiedziała, że zaplanowane były w budżecie na rok 2019 dochody 
majątkowe w kwocie 95 000,00 zł ze sprzedaży działek w Pękowie. W tej chwili nie można tych działek 
sprzedać , bo nie są wycofane zobowiązania, które ciążą na tych działkach. Dziura w budżecie wynosi 
już 95 000,00 zł, dlatego nie zostało wykonane czyszczenie elewacji budynku PSP w Skaszewie. 
Uważa, że to może jeszcze poczekać. Dodała również, że Gmina ma zobowiązania dotyczące 
wynagrodzenia w oświacie. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku tj. wzrost dla 
każdego pracownika obsługi o 870,00 zł na samym wynagrodzeniu brutto. Należy doliczyć 20% 
narzutów na te wynagrodzenia, gdzie również będzie dotyczyło pracowników Urzędu Gminy. Gmina 
zatrudniła kilka pracowników, którzy mają poniżej 2 600,00 zł wynagrodzenia. Dodała, że jest 
zobowiązana , żeby przedstawić problemy finansowe Gminy Gzy.
Radny P. Kownacki -  sugerował, że przed kadencją Pani Barbary Polańskiej przed wyborami 
samorządowymi otrzymała ona budżet Gminy Gzy z zerem, a przekazywała go w obecnej kadencji 
wraz z jego zapasem.
Wójt C. Wojciechowski -  oznajmił, że gdzie ten zapas był, skoro w roku 2018 zadłużenie wzrosło 
o ponad 2 240 000,00 zł.
Radna E. Oleksa -  dodała, że Gmina Gzy nie spłaca kredytu do 2018 roku, tylko do roku 2027. 
Skarbnik E. Karpowicz -  oznajmiła, że co roku kwota zobowiązań kredytu wynosi 121 000,00 zł, 
gdzie dla Gminy Gzy są to duże środki. W poprzedniej kadencji radni podjęli uchwałą, że spłata kredytu 
nastąpi z podatków.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że jeżeli chodzi o otrzymany zapas z poprzedniej kadencji 
to raczej otrzymaliśmy bagaż. Dodał, że jeżeli chodzi o inne gminy to warto zobaczyć strukturę 
dochodów, gdyż gminy mają podatek rolny i od nieruchomości, a Gmina Gzy ma tylko podatek rolny.
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Przewodniczący Rady Gminy Gzy Zdzisław Kaczorowski -  powiedział, że aby wykonać większe 
inwestycje Gmina musi zaciągać dług. Dodał, że za poprzedniej rady zasada bez dotacji nie 
wykonujemy tych inwestycji została naruszona. Oznajmił, że trzeba pogodzić się z sytuacją jaka jest 
obecnie w Gminie Gzy -  stan jaki odziedziczyliśmy. Należy postępować zgodnie z zasadami. 
Stwierdził, że nie należy budować inwestycji za własne pieniądze, bo Gminę po prostu na to nie stać. 
Dyskusja zakończona.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na terenie gminy na rok 2020. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 4 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na terenie gminy na rok 2020 proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
terenie gminy na rok 2020. Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
5 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie 
gminy na rok 2020 proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 5.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że tak jak jest w uchwale zwalnia się od podatku od 
nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej,
2) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej z wyjątkiem 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa 

ludności oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego z wyjątkiem powierzchni 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

4) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową 
z wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodał, że zgodnie z projektem uchwały zwolnione są wszystkie budynki mieszkalne położone na 
terenie Gminy Gzy oraz grunty i budynki związane z kulturą, bezpieczeństwem ludności 
i bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Komisja 
w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński — również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Komisja w obecności 8 członków 
Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od

>
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nieruchomości proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 6.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że od kilku lat nie była podejmowana zmiana stawek. Stawki te 
zostały trochę podniesione do około 10%. Dodał, że inflacja w tym roku kwalifikowana jest na 
2,5 %.
Pracownik Urzędu Gminy M. Dworecka -  powiedziała, że w uzasadnieniu projektu uchwały 
w stawkach od gruntów pozostałych wkradł się błąd nie mający wpływu na projekt uchwały. Odczytała 
poprawny punkt w uzasadnieniu:
„ 0,50 zł od 1 m 2 powierzchni gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego ( stawka obowiązująca na terenie gminy 
w 2019 roku 0,20 zł). ”
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości proponowany na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Komisja 
w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości proponowany na sesję Rady Gminy -  który 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
Wójt C. Wojciechowski -  powiedział, że również w tym projekcie uchwały współczynnik został 
podniesiony o około 10 %. Dodał, że od kilku lat zmian w stawkach podatku od środków 
transportowych nie było. Oznajmił, że samochodów obejmujących podatek od środków 
transportowych w Gminie jest tylko 60. Uważał, że Gmina Gzy ma najniższą stawkę podatku 
od środków transportowych.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami 
„za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych proponowany na 
sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Komisja 
w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych proponowany na sesję Rady Gminy 
-  który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 8.
Zastępca Wójta Cezary Parzychowski -  powiedział, że na sesji w dniu 29.08.2019r. została podjęta 
uchwała w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Gzy. Została przesłana do Nadzoru Wojewody, a on z kolei miał wątpliwości, które 
dotyczyły RODO, gdzie powinny być tylko niezbędne informację . Zmiany w tym zakresie nastąpiły 
w tym roku w maju, gdzie ustawa zmieniała kilkadziesiąt innych ustaw w tym Kodeks Pracy. Dodał, 
że ten projekt uchwały zmieniający uchwałę zawiera tylko takie elementy, które powinny być, jak 
również inne drobne poprawki w tym wzór wniosku o nagrodę. Powiedział, że we wniosku o nagrodę 
w poprzedniej uchwale były opinie Rady Pedagogicznej i Związków Zawodowych, gdzie Nadzór 
Wojewody również miał zastrzeżenia, ponieważ okazuje się, że nie ma takiego obowiązku. W związku 
z tym zostało to wyeliminowane. Oznajmił, że ten projekt zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy został przesłany 
w celu uzgodnienia przez Związki Zawodowe. Posiadamy pozytywną opinię, która została Państwu 
dołączona do materiałów.
Dodał, że na sesji będzie zmiana w podstawie prawnej, gdzie w między czasie ukazała się zmiana 
w ustawie Kart Nauczyciela i powinno być Dz. U. z 2019 poz. 2215. Stwierdził, że nie będziemy 
Państwu już zmieniać, tylko Przewodniczący Rady Pan Zdzisław Kaczorowski otrzyma na sesję 
prawidłowy projekt uchwały.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Swiderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy. Komisja w obecności 
7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Gzy proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy. Komisja w obecności 8 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy proponowany na sesję Rady Gminy -  który 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że ustawodawca przewidział, aby rady podejmowały takie 
uchwały, że stwierdza się zakończenie dotychczasowego Publicznego Gimnazjum z art. 127 ustawy -  
Prawo Oświatowe. Dodał, że na ostatniej sesji podczas podejmowania uchwały w sprawie likwidacji 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach nie było jeszcze podstawy art. 127 i aby nie było 
wątpliwości to taki projekt Państwu radnym przedstawiamy.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach.
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Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy
0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gzach proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach. Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach proponowany na sesję Rady 
Gminy -  który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że studium, które obecnie obowiązuje zostało uchwalone 
29 sierpnia 2001 roku i niedługo będzie 20 lat. Dodał, że przepisy się zmieniały, lecz w tym zakresie 
nie zostało zmienione. Te studium, które obecnie obowiązuje nie odpowiada ustawowym wymaganiom
1 należy niektóre rzeczy zweryfikować. Oznajmił, że do opracowania studium rada przystąpiła 23 marca 
1990 roku. Gmina chce dokonać analizy, co wydarzyło się na przestrzeni tych 20 lat. Gmina Gzy 
wystąpiła również o pozyskanie grantu i jest na poziomie etapu, gdzie otrzymała informację, że 
zakwalifikowaliśmy się. Grant jest na opracowanie studium, a także na konsultacje społeczne tego 
studium. Studium mające na cele konsultacje społeczne Gmina stara się pozyskać ze środków 
zewnętrznych . Dodał, że w projekcie budżetu na 2020 rok, które Państwo radni otrzymali 
przewidywany koszt studium wynosić będzie około 70 000,00 zł.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. Komisja w obecności 7 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie przystąpienia do sporządzania 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy proponowany na 
sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy. Komisja w obecności 8 członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów 
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy proponowany na 
sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Wójt C. Wojciechowski - powiedział, że Gmina co roku ma obowiązek wystąpić do rady z projektem 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Brak dyskusji.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Komisja 
w obecności 7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 0 głosami „za” przy 3 głosach 
„przeciwnych” oraz 4 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Komisja w obecności 8 członków 
Komisji uczestniczących w posiedzeniu 0 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” oraz 3 głosach 
„wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Gminy Gzy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2020 rok proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu.
Ad. pkt 12.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że Statut Gminy Gzy to dokument Państwa radnych i radni 
go opracowują, a Pan Wójt nie może ingerować. Dodał, że zmiany projektu uchwalenia Statutu 
wynikają przede wszystkim z :
-jedna jednostka w wykazie jednostek organizacyjnych w tej chwili podlega likwidacji, czyli Publiczne 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach;
- były zastrzeżenia z Nadzoru Wojewody do uchwalonego już i opublikowanego Statutu za poprzedniej 

kadencji i została podjęta decyzja wspólnie z Nadzorem , aby przy kolejnej jakiejkolwiek zmianie 
statutu wprowadzić te zastrzeżenia.

Oznajmił, że w tej chwili w Gminie jest kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej i Panie z kontroli 
również miały zastrzeżenia do obecnego uchwalonego Statutu Gminy np. wykaz jednostek 
organizacyjnych powinien być załącznikiem do statutu, a nie w treści statutu. Obecny projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy eliminuje te zastrzeżenia, gdzie załącznik Nr 2 do Statutu 
to wykaz jednostek organizacyjnych Gminy bez zlikwidowanego Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gzach. Oznajmił, że Państwo radni mogą zwołać Komisję doraźną i pracować nad tym 
statutem, bo to jest ich dokument.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy . Komisja w obecności 
7 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 
0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gzy.
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Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów 
„przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Gzy proponowany na sesję Rady Gminy -  który stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Gzy w roku szkolnym 2018/2019 jest na podstawie art. 264 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę- 
Prawo oświatowe, gdzie obowiązek sporządzenia go do 31 października i przedstawienia radzie. Dodał, 
że w tamtym roku takiego dokumentu nie było.
Brak dyskusji.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 stanowi 
załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego J. Świderska -  poddała 
pod głosowanie protokół Nr 8/2019 . Komisja w obecności 7 członków Komisji uczestniczących 
w posiedzeniu 7 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” 
pozytywnie zaopiniowała protokół Nr 8/2019 z wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 20.08.2019r. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów W. Czapliński -  również poddał pod głosowanie 
protokół Nr 8/2019 . Komisja w obecności 8 członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu 
8 głosami „za” przy 0 głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących” pozytywnie 
zaopiniowała protokół Nr 8/2019 z wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 20.08.2019 roku, który 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 15.
Wójt C. Wojciechowski -  przedstawił sprawy bieżące Gminy:
- przedsiębiorca bądź spółka z Litwy, która działa w Europie Środkowo-Wschodniej interesuje się 
miejscem na terenie Gminy Gzy w miejscowości Borza Nowe , w który to zaczęła się, gdzie miała 
powstać Biogazownia. Starają się o wykupienie terenu z pozwoleniem na budowę i całą dokumentacją, 
by powstała Biogazownia z elektrownią. Dodał, że interesant z Litwy był w Gminie i informował, że 
są zainteresowani również z możliwością oczyszczania gazu, gdzie ten gaz można by było wykorzystać 
do ogrzewania domów. Wybudowali na Litwie, Białorusi kilkanaście takich Biogazowni, gdzie odbywa 
się produkcja bez zapachowa. Wykupywana by była od rolników kukurydza, a także gnojowica, gdzie 
odzyskiwany byłby biogaz z możliwością udostępnienia dla rolników jako nawóz. Powiedział również, 
że Gmina dostała zaproszenie na Litwę do Biogazowni z możliwością zobaczenia jak to wygląda, jak 
przebiega proces. Zaproponował, że radni mogą z tego zaproszenia skorzystać. Uważał, że ma 
wątpliwości, gdyż minęło już 3 lata, a gdy zaprzestanie się prac budowlanych to po tym okresie znów 
trzeba wystąpić o pozwolenie. Gmina Gzy wystąpiła do Starostwa w Pułtusku, aby się zainteresowali, 
bo oni wydają pozwolenia na budowę, a zobowiązania są wiążące.
Radny W. Czapliński -  zapytał, kto jest właścicielem terenu ?
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że właścicielem jest Kazimierz Turek.
Radny W. Czapliński -  zapytał, czy przy tamtej budowie Biogazowni odbyły się konsultacje społeczne 
z mieszkańcami. Był wtedy radnym i nie pamiętał, że były konsultacje.
Zastępca C. Parzychowski - odpowiedział, że przy tamtej budowie Biogazowni, nie było nawet 
pozwolenia na budowę.
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Radny W. Czapliński -  zapytał jak technicznie wyglądało by te ogrzewanie i z jakimi kosztami by się 
wiązało? Uważał, że ta inwestycja będzie się wiązała z kolejnym wysypiskiem na ziemi.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że jeżeli byłoby zainteresowanie to przetwarzane było by na 
ogrzewanie domów.
Dalej w sprawach bieżących :
- prawdopodobnie na sesji będzie uchwała w sprawie zasad i trybu z gminnej hali sportowej w Gzach. 
Dodał, że nie było jeszcze takiej uchwały, a żeby korzystać pod wynajem choćby dla mieszkańców 
Gminy Gzy to taka uchwała musi być podjęta. Oznajmił, że jest w trakcie sprawdzania i opiniowania 
przez Radcę Prawnego;
- projekt „ Ja w Internecie” w trakcie rozliczenia, gdzie dokumenty zostały wysłane i czekamy na 
potwierdzenie;
- azbest został odebrany, trwa rozliczenia z Narodowym Funduszem. Dodał, że jeżeli będzie pula 
środków to Gmina Gzy złoży kolejne wnioski o utylizację azbestu;
- w najbliższych dniach zostanie przyprowadzony samochód strażacki, który jest zarejestrowany 
i ubezpieczony. Czekamy jeszcze na środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego, które 
prawdopodobnie w piątek będą wysłane. Gmina Gzy przeleje te środki na konto Ochotniczej Straży 
Pożarnej, gdzie OSP po wpłaceniu należności może odebrać samochód strażacki;
- zachęcał mieszkańców do składania wniosków na folie rolnicze. Zaznaczył, aby we wniosku określać 
zbliżoną do rzeczywistej ilość folii rolniczej z tego względu, że firma odbiera więcej jak mamy 
dofinansowania. Dodał, że jest problem kto wtedy zapłaci tą różnicę między stanem rzeczywistym, 
a tym co jest napisane we wniosku.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że 1 arkusz płyty falistej waży około 9-13 kg. Dodał, że Gmina 
Gzy będzie odbierać tyle ile jest zadeklarowane. Dodał, że cykl pozyskania funduszy to wystąpienie 
z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie odbywa się cała procedura, rada 
nadzorcza Wojewódzkiego Ochrony Środowiska. Dalej jest akceptacja i powiadomienie Gminy Gzy. 
Przede wszystkim musi być uruchomiona pula środków na azbest przez Wojewódzki Funduszu 
Ochrony Środowiska. Odbierany jest raz w roku.
Radna E. Oleksa - zapytała kiedy będą odebrane śmieci wielkogabarytowe od indywidualnych 
gospodarstw? Dodała, że mieszkańcy chcą, aby do końca roku zostały odebrane odpady 
wielkogabarytowe.
Wójt C. Wojciechowski -  odpowiedział, że Błysk-Bis napisał pismo, że zgodnie z ustawą muszą 
poczynić pewne pracę budowlane. Z tego względu wstrzymali odbiór głównie śmieci 
wielkogabarytowych. Od dziś zaczęli odbierać odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
( PSZOK) . Dodał, że w tej obecnej umowie na pół roku nie były odbierane jeszcze śmieci 
wielkogabarytowe. Uważał, że prawdopodobnie odpady wielkogabarytowe będą odbierane przez 
PSZOK, z tym że Gmina jeszcze będzie wyjaśniać tą sprawę z firmą Błysk-Bis.
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski -  powiedział, że Państwo radni otrzymali karteczki, w których 
są uwagi dotyczące analizy oświadczeń majątkowych z Urzędu Skarbowego w Pułtusku.
Radna E. Oleksa - zapytała czy mają z tego tytułu złożyć wyjaśnienia?
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że Państwo radni składają oświadczenia majątkowe 
w odpowiednich terminach na początku kadencji, a później do 30 kwietnia za poprzedni rok. Natomiast 
później organy Naczelnik Urzędu Skarbowego, przewodniczący wobec radnych, Wójt wobec 
pracowników dokonują analizy. Organy te dokonały analizy i do 30 października przedstawiły 
informację, a po tym terminie Wójt oraz przewodniczący rady mają obowiązek przedstawić informację
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na posiedzeniu sesji rady Gminy Gzy. Dodał, że taka informacja zostanie przedstawiona na najbliższej 
sesji. Oznajmił, że Urząd Skarbowy w Pułtusku był bardzo wnikliwy, gdzie nie do końca się zgadza. 
Podał za przykład, gdzie niektórzy mają brak dołączonego poświadczenia doręczenia oświadczenia 
majątkowego. W ustawie nigdzie nie ma tego, tylko należy dołączyć PIT. Stwierdził, że sesja będzie 
nagrywana, dlatego informacja jest przygotowana ogólnie, a kartki rozdane przez Pana 
przewodniczącego na posiedzeniu Komisji to szczegółowe zapoznanie wszystkich zainteresowanych. 
Przewodniczący Rady Z. Kaczorowski - dodał, że był w Urzędzie Skarbowym w Pułtusku i te rzeczy, 
które usłyszał nie wynikają bezpośrednio z tego dokumentu np. sposób sumowania dochodów z innych 
źródeł. Uważał, że większość tych uwag wynika z jakiegoś roztargnienia np. sprzecznie określona 
własność, współwłasność, a czasem nie podawanie tego adresu. Stwierdził, że jako przewodniczący 
rady to od strony merytorycznej nie ma zastrzeżeń, bo nie zna dochodów radnych.
Zastępca C. Parzychowski -  dodał, że Urząd Skarbowy ma dostęp do oświadczeń majątkowych 
małżonka pomimo tego, że ktoś rozlicza się sam.
Radny A. Pychewicz -  prosił o interwencję w sprawie zniszczenia drogi w Szyszkach.
Zastępca C. Parzychowski -  powiedział, że oglądał te drogę razem z Wójtem, zdjęcia zostały 
zrobione. Wezwana została dana osoba do złożenia wyjaśnień. Dodał, że to co zostało zniszczone jest 
na terenie własności tej osoby, a granice działki drogi nie zostały naruszone.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji 
J. Świderska o godz. 17.30 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Przewodniczyła:

Beata Lewińska 
młodszy referent ds. obsługi 
organów samorządowych


