
P R o T O K Ó L NrXl2015 

Z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 20 października 2015 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 

Ad. pkt l. 


Przewodniczący Rady Gminy Leon Pytel o godz. 13.40 otworzył X Nadzwyczajną
-

Sesję Rady Gminy Gzy zwołaną na wniosek Wójta Gminy. 

Po powitaniu radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniej szego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radni nieobecni: 

1. Baleński Artur 

2. Biegała Krzysztof 

Ad. pkt 2. 

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

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

chciałaby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad? 

Nie widząc propozycji do zmiany przedstawionego porządku obrad zarządził głosowanie. 

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

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

obrad w brzmieniu jak niżej: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/l 59fl O Rady Gminy Gzy z dnia 

03 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 

budżetowym 2010. 

7. Zamknięcie obrad. 
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Ad. pkt 3. 

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

Nr IX/2015 odbytej w dniu 10 września 2015 r. był wyłożony do wglądu i każdy mógł się 

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

Ad. pkt 4. 

Wójt Gminy Barbara Polańska wyjaśniła, że dzisiejsza sesja została zwołana na jej-

prośbę, ponieważ po analizie budżetu 2015 r., stojąc nad budżetem na następny rok z Panią 

Skarbnik doszły do wniosku, że będą trudności w wykonaniu tego budżetu. Analizując 

zaciągnięte kredyty i raty spłat uważają, że może być sytuacja, że Gmina nie będzie w stanie 

do końca w tym roku zapłacić rat. Wyjaśniła, że trudna sytuacja spowodowana jest tym, 

że w projekcie budżetu na 2015 r. została zaplanowana sprzedaż Zakładowi Energetycznemu 

słupów energetycznych wybudowanych przez Gminę, które są jej własnością. Powyższy 

temat był podejmowany w 2014 r., została zrobiona wycena, zestawienie i rozmowa 

z władzami ZE, ale nie ma większego zainteresowania. Nadmieniła, że zadanie nie zostało 

jeszcze zdjęte z budżetu i w tej sprawie ponowi jeszcze jedną rozmowę. Ale nie jest 

przekonana do końca, że uda się sprzedać. Po za tym były nieprzewidziane wydarzenia jak 

zakup pieca do Publicznego Gimnazjum w Gzach, przejście trzech nauczycieli na urlopy 

zdrowotne. Dodatkowo nie wiadomo, czy spłyną wszystkie dochody. W związku z tym 

w miesiącu wrześniu bieżącego roku zostały podjęte rozmowy z Bankiem Ochrony 

Środowiska w Warszawie, w którym w 2010 r. został zaciągnięty kredyt w wysokości 

1.500,000 zł. Podkreśliła, że opierając się na starej ustawie o finansach publicznych 

zadłużenie gminy mogło wynosić do 60% przy spłacie 15% w ciągu roku. Spłatę rat kredytu 

zaplanowano na lata 2011 - 2019. Zmiana ustawy o finansach publicznych nałożyła na gminy 

opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej z zachowaniem limitu zadłużenia. 

W związku z tym po rozmowach z Bankiem są wytyczne aby podjąć uchwałę o wydłużeniu 

terminu spłat rat kredytu do 2024 r., z czym wiąże się zmiana Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. Jednak w dalszym ciągu po pozytywnym podjęciu dzisiejszej uchwały Bank 

będzie decydował, czy przychyli się do naszej prośby. 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka dopowiedziała, że tak jak powiedziała Pani Wójt rok -

2015 r. jest rokiem szczególnym pod względem wykonywania zaplanowanych zadań. Jeśli 

chodzi o wydatki majątkowe, to to co było możliwe zostało wykonane w tym fundusz 

sołecki. 
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Jednak Gmina napotyka SIę na pewne trudności ZWIązane Z wydatkami bieżącymi 

i przewidzianą spłatą kredytu. Przypomniała, że tak jak mówiła Pani Wójt wysokość spłaty rat 

kredytu nie może być większa od wskaźnika jaki jest dopuszczalny. Po przeanalizowaniu 

budżetu do końca roku i patrząc na wykonanie, ponieważ jest na etapie kończenia 

sprawozdań na dzień 30 września 2015 r. jest pełna obaw jeśli chodzi i o wykonanie 

dochodów innych. Spore zaległości są z tytułu podatku rolnego, w opłatach i innych 

dochodach dlatego też zagrożenia istnieją bardzo poważne. Gmina musi zapłacić za 

wykonane inwestycje, a do tego są jeszcze wydatki bieżące. W związku z tym z Panią Wójt 

uważają, że trzeba zrobić taki ruch. Uznała, że są to pewne koszty, ale we wszystkich 

gminach dokonywane są zmiany dotyczące wydłużenia terminu spłat z uwagi na zadłużenie 

samorządów. Jednocześnie zwróciła uwagę, że dochody Gminy są jedne z niższych 

dochodów na terenie powiatu puhuskiego. Są wydatki, a nadwyżka operacyjna jest bardzo 

mała. Nadmieniła, że w 2014 r. na rok podatkowy 2015 nie były podwyższane stawki 

podatków, co być może było pewnym błędem, ponieważ byłyby większe dochody i większa 

nadwyżka. Aby temat ten można było dalej poprowadzić prosiła o przychylne 

ustosunkowanie się do prośby. Myśli, że w budżecie gminy trzeba będzie jeszcze dokonywać 

pewne zmiany w stronę ograniczenia wydatków bieżących. Według jej wyliczeń w 2015 r. 

będzie mniej ok. 650.000 zł mniej dochodów z tytułu stosowanych zwolnień i ulg, a rezerwy 

są. Dodała, że każda Rada nie chce być dokuczliwą wobec swoich mieszkańców, ale 

dochody są na prawdę niskie i jeżeli będzie tak dalej to przewiduje bardzo poważne 

problemy. 

Poinformowała, że pierwsze wstępne rozmowy z Bankiem już są przeprowadzone. Myśli, że 

Bank pozytywnie ustosunkuje się do prośby, jeśli Państwo radni też pozytywnie odniosą się 

do w/w tematu. 

Pytań nie było. 


Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe zmIany Wieloletniej 


Prognozy Finansowej Gminy Gzy i poddał pod glosowanie. 


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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr X/44/2015 

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

3 do niniejszego protokołu. 



Q..!l_4 . 
n ;rT8'L/ 

Protokołowała: Przewodniczył: 
.---

WSka PRZEWODNICZĄCY
RADY 
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Ad. pkt 5. 

Skarbnik E. Głowacka - projekt uchwały dotyczy zmniejszenia wydatków w sprawie 

mienia i zmiany planu dochodów i wydatków na 2015 r. Zmienia się zmniejszenie kredytu 

o kwotę 45.000 zł, czyli w 2015 r. spłata 355.000 zł. Przychody budżetu (wolne środki) 

przeznacza się na spłatę kredytów z lat poprzednich. 

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

Gminy Gzy na rok 2015 i poddał pod glosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr X/45f2015 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok. 2015 -która stanowi załącznik nr 4 

do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 
Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że tak jak powiedziała wcześniej dzisiejsza sesja dotyczy 

wydłużenia terminów spłat rat kredytu. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w spraWIe zmIany uchwały 

Nr XXX/159f1 O Rady Gminy Gzy z dnia 03 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2010 i poddał pod głosowanie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Uchwała Nr X/46f2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/159f10 Rady Gminy Gzy z dnia 

03 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

2010 została podjęta bezwzględną większością głosów co najmniej połowy ustawowego 

składu Rady i stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 7. 
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 14.10 

zamknął X Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gzy. 

Leon Pytel 


