
P R o T O KÓŁ Nr XIII/2015 

z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku 


w Świetlicy Wiej skiej w Gzach pod przewodnictwem 


Leona Pytla - Przewodniczącego Rady Gminy Gzy 


Ad. pkt l. 

Przewodniczący Rady Gminy L. Pytel o godz.13.08 otworzył XIII Sesję Rady Gminy -

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

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 

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

Radni nieobecni: 

1. Koc Jadwiga 

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 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -14 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. Interpelacj e radnych. 

5. Podjęcie uchwały w uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2016. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

al przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gzy; 

bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Gzy o proj ekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 

ci odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy; 
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dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie 


Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy; 


el głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy; 


fi głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gzy. 

8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok: 


al przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 


bl odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 


Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok; 


ci odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy; 


dl przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej; 


el dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 


fi głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy; 


gl głosowanie nad przyj ęciem uchwały budżetowej. 


9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie programu współpracy na 2016 rok 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy. 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13. Sprawy bieżące gminy. 

14. Wolne wnioski i pytania. 

15. Zamknięcie Sesji. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu jednomyślnie przyjęła 

wlw porządek obrad w brzmieniu jak wyżej. 

Porządek obrad Sesji - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3. 

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

Nr XII/2015 odbytej w dniu 30 listopada 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. 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. 
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Ad. pkt 5. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach Teresa Linka - powiedziała, 


że ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 


alkoholizmowi nakłada obowiązek corocznego uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki 


Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określającego obszary w jakich będą 

podejmowane działania. Przy opracowaniu GPP i RPA na rok 2016 uwzględnione zostały 

wskazówki wynikające z rekomendacji do realizowania i finansowania GPP i RPA w 2016 r. 

oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Cele i zadania określone w Programie 

dostosowane są do potrzeb lokalnych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Sformułowano je 

uwzględniając dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją Programów w latach 

ubiegłych. Nadrzędnym celem Programu jest zapobieganie powstaniu nowych problemów 

związanych z piciem, naużywaniem alkoholu na terenie gminy oraz zwiększenie skuteczności 

oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych. Realizacja zadań ujętych 

w Programie będzie finansowana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Przewidywana wysokość środków finansowych na rok 2016 to kwota 39.900 

zł. 

Przewodniczący L Pytel poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do -

projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Tomasz Sobieraj - przedstawił pozytywną 


opInIę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Gzy na rok 2016. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 16.12.2015 r. - stanowi załącznik nr 3 do 

niniej szego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Bożena 

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

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 21.12.2015 r. -

stanowi załącznik nr 4 do niniej szego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego-

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Gzy na rok 2016 i poddał pod głosowanie. 
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" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIII/57/2015 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2016 - która 

stanowi załącznik nr 5 do niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 6. 

Wójt Gminy Barbara Polańska poinformowała, że ostania uchwała w spraWIe zasad-

wypłacania diet radnych była podjęta 15 stycznia 2007 r. W związku z tym został 

przygotowany projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, który mówi 

o podniesieniu wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, 

Przewodniczących Komisji idla pozostałych członków Rady Gminy. Dotychczas Pan 

Przewodniczący Rady pobierał wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł, w projekcie uchwały 

proponuje się kwotę 1.200 zł., Wiceprzewodniczący Rady w wysokości 300 zł, w projekcie 

uchwały proponowana kwota wynosi 350 zł. Dla Przewodniczących Komisji stałych 

proponuje się kwotę w wysokości 170 zł, dla pozostałych członków Rady kwotę 

w wysokości 150 zł, za każdy udział w posiedzeniu komisji oraz za każdy udział w sesjach. 

W przypadku zbiegu posiedzeń komisji lub sesji w jednym dniu radnemu przysługuje jedna 

dieta. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący L Pytel - poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - przedstawił pozytywną opinię 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet -

radnych i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 11 głosami "za przy 

1 głosie "przeciwnym" oraz 2 głosach "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr XIII/58/2015 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych - która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad. pkt 7. 

al 

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa-

Gminy to dokument planistyczny obok uchwały budżetowej, który jest strażnikiem na etapie 

planowania budżetu jak i w trakcie realizacji budżetu. Obowiązek sporządzenia prognozy 

i kwoty długu stanowiący element WPF na okres na jaki zaciągnięto kredyty, czy pożyczki 

i ewentualnie z uwzględnieniem innych kredytów planowanych w latach następnych nałożyła 

ustawa o finansach publicznych  Gmina Gzy ma ustaloną WPF na lata 2016-2024. 

Założenia do WPF oparto na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł 

dochodów kategorii wydatków przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian jakie miały 

miejsce do projektu budżetu na 2016 r. W ustawie o finansach publicznych art. 243 

precyzyjnie określa poprzez dodatkową ilustrację matematyczną, zasady obliczania limitu 

zadłużenia. Limit określony na podstawie dochodów bieżących gminy powiększony 

o dochody ze sprzedaży mienia pomniej szony o wydatki bieżące w stosunku do planowanych 

kwot jest relacją średnią arytmetyczną, która jest dopuszczalna do zadłużania się gminy, 

czego gmina nie może przekroczyć. W WPF dochody podzielone są na dochody bieżące 

i dochody majątkowe. Na rok 2016 i lata następne dochody planowane zostały z dużą dozą 

ostrożności ze względu na zmiany dotacji i subwencji, które mogą mieć odzwierciedlenie 

w budżetach jednostek samorządu terytorialnego jak również sytuację gospodarczą kraju. 

Dodatkowym negatywnym czynnikiem wpływającym na budżet gminy są ograniczone 

możliwości kształtowania w zakresie polityki dochodowej. Przypomniała, że Rada ma 

jedynie wpływ na uchwalanie podatków i opłat ustalonych na podstawie przepisów prawa tj. 

podatku rolnego, podatków i opłat lokalnych. Natomiast nie ma wpływu na inne dochody, 

które gmina posiada w budżecie, a są zależne od budżetu państwa (subwencje i dochody 

z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, które są dosyć dużym 

wpływem do budżetu gminy). 

W tym momencie na salę obrad przybyła radna Jadwiga Koc. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu -15. 

Skarbnik E. Głowacka kontynuując swoją wypowiedź powiedziała, że w roku 2016-

nastąpił wzrost dochodów o kwotę 342.775 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 

2015 i uważa, że i wykonanych dochodów w roku 2015. 
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Nadmieniła, że wynikło to z bardzo wysokiego osiągnięcia wpływów z PIT w 2014 r. na 


podstawie, którego są naliczane udziały dla poszczególnych gmin przez Ministerstwo 


Finansów na rok 2016. Od roku 2017 - 2024 udziały przyjęto w kwotach niższych z uwagi 


na ryzyko błędu i braku stabilności dochodów w tym zakresie. 


Jeśli chodzi o dochody z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dotacje na 


dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z informacjami 


Wojewody Mazowieckiego, które są oparte na projekcie budżetu państwa. 


Wielkość subwencji na 2016 r. ustalono również na podstawie pisma Ministra Finansów, 


kwoty mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa. 


Do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych bazą wyj ściową było wykonanie z lat 


poprzednich oraz wzrost w latach następnych od 2% do 5%. 


W projekcie WPF ujęte zostały również prognozowane dochody z dotacji i ze sprzedaży 


majątku. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa jako organ nadzoru zaproponowała 


wykreślenie dotacji ze względu na to, że będą w miarę pozyskiwania środków z zewnątrz, 


aktualizowane i w WPF i budżecie w poszczególnych latach. 


W projekcie WPF dochody zgodnie z uchwałą projektu budżetu na rok 2016 wyniosły 


10.859.566 zł 

z tego: dochody bieżące 10.719.566 zł-

140.000 zł. 

Wydatki skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych. Wprowadzono 

działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych. Gmina finansuje kilka jednostek 

podległych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Bibliotekę Publiczną, Urząd 

Gminy, Publiczną Szkołę Podstawową w Przewodowie , Publiczną Szkolę Podstawowa w 

Skaszewie, Publiczne Gimnazjum w Gzach, Społeczną Szkołę Podstawową w Gzach. 

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 10.563.516 zł 

w tym: wydatki bieżące 9.846.993 zł-

wydatki majątkowe - 716.523 zł 

Są to wydatki bez udziałów kredytowych. 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowamI oraz 


harmonogramem spłat kredytów. 


Wydatki majątkowe zaplanowano na realizacje inwestycji rocznych. 
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Różnicę między dochodami gminy, a wydatkami w roku 2016 stanowi nadwyżka budżetu 

w kwocie 296.050 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i przeznacza się na 

rozchody. 

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.650.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. 

Od roku 2016 nie jest planowane zaciąganie kredytu. Wskaźniki wynikające z obliczeń art. 

243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu. 

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (inwestycje roczne) w roku 2015 zostały 

zakończone. Na rok 2016 i lata następne nie są planowane. Z chwilą możliwości korzystania 

ze środków unijnych będą dokonywane zmiany uchwały budżetowej i uchwały Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. Nadmieniła, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gzy został przedstawiony na posiedzeniach Komisji i były wnioski 

dotyczące planu wydatków majątkowych i bieżących i dochodów do WPF, będą do 

przegłosowania autopoprawki z uwagi na to, że dochody majątkowe i wydatki ogółem 

muszą być zgodne z uchwałą budżetową. 

bl 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Franczak - odczytał opInIę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej. 

Uchwała Nr Ci.317.2015 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 7 do niniej szego protokołu. 

cI 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

z uwzględnieniem przyjętych zmian: 

- 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. 

- poz. 16 dział 891 rozdz. 80101 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; 
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- poz. 17 dział 801 rozdz. 8010 1 § 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; 

- 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; 

- 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. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinie Komisji do w/w projekt uchwały 

z uwzględnieniem przyjętych zmian: 

- 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. 

- poz. 16 dział 891 rozdz. 80101 Remont budynku kotłowni i budynku gospodarczego w PSP 

Skaszewo - zmniejszenie wydatków o 15.000,00 zł tj. z kwoty 30.000,000 zł do kwoty 

15.000,00 zł; 

- poz. 17 dział 801 rozdz. 8010 1 § 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; 

- 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; 

- 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. 

dl 

Wójt B. Polańska przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej -

Prognozy Finansowej Gminy Gzy: 

1. Zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł dotyczące sprzedaży 

działki zabudowanej w Szyszkach. 

2. Zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł wpływy z podatku rolnego. 

3. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł wpływy z podatku od 

nieruchomości od osób prawnych. 

4. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej. 
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5. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. "Remont 

budynku urzędu gminy ". 

6. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. "Remont 

kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo ". 

7. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. 

"Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo ". 

8. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. "Położenie 

gresu na korytarzu (parter) w PG Gzy ". 

9. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. 

"Utwardzenie placu kostką przy PG Gzy ". 

10. Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 15.900,00 zł z przeznaczeniem na skutki 

podwyżki diet dla radnych i sołtysów za udział w pracy organów gminy. 

11. Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 49.100,00 zł na remonty dróg gminnych. 

12. Zmniejszyć plan dochodów majątkowych w roku 2017 o kwotę 329.646,00 z tytułu 

dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i ze sprzedaży mienia i zmniejszyć 

wydatki bieżące o kwotę 50.987,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 278.659,00 zł. 

Dotacje zostaną wprowadzone po podpisaniu umów na inwestycje. 

13. Zmniejszyć plan dochodów majątkowych w poszczególnych latach 2018-2024 z tytułu 

dotacj i oraz środków przeznaczonych na inwestycj e i ze sprzedaży mienia i zmniej szyć 

wydatki majątkowe w poszczególnych latach 2018-2024. 

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - stanowią 

załącznik nr 8 do niniej szego protokołu. 

el 

Przewodniczący L. Pytel- poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gzy przedstawione przez Panią Wójt: 

1. Zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł dotyczące sprzedaży 

działki zabudowanej w Szyszkach. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła wl w autopoprawkę. 

2. Zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł wpływy z podatku rolnego. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 
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3. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł wpływy z podatku od 

nieruchomości od osób prawnych. 
" 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła autopoprawkę. 

4. Zwiększyć plan dochodów 	 bieżących o kwotę 5.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej. 
" 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła powyższą 

autopoprawkę· 

5. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. "Remont 
" 

budynku urzędu gminy . 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za' , przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła autopoprawkę. 

6. 	 Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. "Remont 
" 

kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo .(wniosek Komisji Oświaty, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego). 
" 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu 3 głosami "za , przy -

" 	 " 
11 głosach "przeciwnych oraz 1 głosie "wstrzymującym odrzuciła autopoprawkę. 

7. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. "Remont 
" 

kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo . 

" 
Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -11głosami "za , przy 2 

" " 
głosach "przeciwnych oraz 2 głosach "wstrzymujących przyjęła autopoprawkę. 

8. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. 
" 

"Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo . 
" 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu 15 głosami "za , przy -

" 	 " 
O głosów "przeciwnych oraz O głosów "wstrzymujących przyjęła powyższą 

autopoprawkę· 

9. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. "Położenie 
" 

gresu na korytarzu (parter) w PG Gzy . 
" 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za , przy 
" " 

O głosów "przeciwnych oraz 1 głosie "wstrzymujących przyjęła autopoprawkę. 

10. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. 
" 

"Utwardzenie placu kostką przy PG Gzy . 
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" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

11. Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 15.900,00 zł z przeznaczeniem na skutki 

podwyżki diet dla radnych i sołtysów za udział w pracy organów gminy. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 12 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 3 głosach "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

12. Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 49.100,00 zł na remonty dróg gminnych. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu 15 głosami "za , przy -

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

13. Zmniejszyć plan dochodów majątkowych w roku 2017 o kwotę 329.646,00 z tytułu 

dotacj i oraz środków przeznaczonych na inwestycj e i ze sprzedaży mienia i zmniej szyć 

wydatki bieżące o kwotę 50.987,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 278.659,00 zł. 

Dotacje zostaną wprowadzone po podpisaniu umów na inwestycje. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu 15 głosami "za , przy -

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

14. Zmniejszyć plan dochodów majątkowych w poszczególnych latach 2018-2024 z tytułu 

dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i ze sprzedaży mienia i zmniejszyć 

wydatki majątkowe w poszczególnych latach 2018-2024. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

fi 

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

Finansowej Gminy Gzy z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

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

Nr XIII/59/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy - która stanowi 

załącznik nr 9 do niniej szego protokołu .. 

Ad. pkt 8. 

al 

Wójt B. Polańska - przedstawiła projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016. 

Wystąpienie Wójta Gminy Gzy - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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bl 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - odczytał opInIę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 

2016 rok. 

Uchwała Nr Ci.318.20 15 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 11 do 

niniejszego protokołu. 

cI 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj poinformował, że Komisja -

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 

z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek dotyczących załącznika nr 9 do projektu 

uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 

rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową: 

- 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. 

- poz. 16 dział 891 rozdz. 8010 1 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; 

- poz. 17 dział 801 rozdz. 8010 1 § 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; 

- 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; 

- 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 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

B. Kwiatkowska - również przedstawiła pozytywną opinię Komisji z uwzględnieniem 

przyjętych w/w autopoprawek. 

http:Ci.318.20
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dl 

Wójt B. Polańska przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Gzy -

na rok 2016: 

1. Zmniejszyć plan dochodów w 700-70005-0770 o kwotę 50.000,00 zł dotyczące sprzedaży 

działki zabudowanej w Szyszkach. ( załącznik nr 1 do projektu uchwały) 

2. Zwiększyć plan dochodów w 756-75616-0320 o kwotę 20.000,00 zł wpływy z podatku 

Rolnego. ( załącznik nr 1) 

3. Zwiększyć plan dochodów w 75615-0310 o kwotę 10.000,00 zł wpływy z podatku od 

nieruchomości od osób prawnych. (załącznik nr 1) 

4. Zwiększyć plan dochodów w 756-75618-0410 o kwotę 5.000,00 zł wpływy z opłaty 

Skarbowej. ( załącznik nr 1). 

5. Zmniejszyć plan wydatków w 750-75023-6050 o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. 

"Remont budynku urzędu gminy ". Po zmianach plan wynosi 30.000,00 zł. ( załącznik nr 2 

i nr 9 poz. 13 do projektu uchwały). 

6. Zmniejszyć plan wydatków w 801-80101-6050 o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. 

"Remont kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo " . Po zmianach plan wynosi 

1 0.000,00 zł ( załącznik nr 2 i nr 9 poz. 16). 

7. Zmniejszyć plan wydatków w 801-80101-6050 o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. 

"Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo ". Plan po zmianach wynosi 30.000,00 zł 

w tym z funduszu sołeckiego 10.201,00 zł. ( załącznik nr 2 i nr 9 poz. 17) 

8. Zmniejszyć plan wydatków w 801-80110-6050 o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. 

"Położenie gresu na korytarzu (parter) w PG Gzy ". Plan po zmianach wynosi 10.000,00 zł. 

(załącznik nr 2 i nr 9 poz. 19) 

9. Zmniejszyć plan wydatków w 801-80110-6050 o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. 

"Utwardzenie placu kostką przy PG w Gzach ". Plan po zmianach wynosi 15.000,00 zł. 

(załącznik nr 2 i nr 9 poz. 20). 

10. Zwiększyć plan wydatków w 750-75022-3030 o kwotę 12.900,00 zł i 750-75095-3030-

3000,00 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżki diet dla radnych i sołtysów za udział 

w pracy organów gminy (załącznik nr 2 do projektu uchwały). 

11. Zwiększyć plan wydatków w 600-60016-4270 o kwotę 49.100,00 zł na remonty dróg 

gminnych. 

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 - stanowią załącznik nr 12 
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ej 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - powiedział, że myśli, że jest 

jeden z dwóch momentów poza sesją absolutoryjną, gdzie Rada Gminy spotyka się w bardzo 

ważnej sprawie, jeżeli nie najważniejszej. Budżet jest planem, który jest podstawą wiążącą, 

który w dalszym okresie radni muszą brać ciągle pod uwagę. Wydaje mu się, że gospodarka 

finansowa gminy zasadniczo polega na tym, żeby dokonywać pewnych kompromisów, iż 

zawsze budżet jednostki samorządu terytorialnego, czy budżet prywatnego przedsiębiorstwa 

będzie wywoływał pewne dyskusje , które były, będą i są i jest to nieodłączną część stadium 

funkcjonowania jednostki samorządu. Dlatego, każdy budżet powinien posiadać margines 

bezpieczeństwa, pewien bufor, gdzie mogą być wykonywane ruchy i bez większej zmiany 

nie będą powodowały znaczących perturbacji, czy gwałtownych zmian w ciągłości całej 

jednostki. Myśli, że tak wspomniała Pani Skarbnik budżet Gminy zależy od sytuacji 

gospodarczej kraju. Abstrahując od tego, czy wybór ostatni był właściwy , czy nie właściwy, 

był demokratyczny i należy to pozostawić. Nadmienił, że sytuacja gospodarcza i ekipa 

starszej władzy, czy inna ulega ciągle zmianie i należy brać na to poprawkę. Następnie 

powiedział, że nie jest rzeczą oczywistą, że instrumentów realnej polityki finansowej 

w budżecie Gminy nie jest za wiele. I tak jak Pani Skarbnik wspomniała realnym 

i namacalnym instrumentem w Gminie są tylko podatki i opłaty lokalne, których podwyżka 

nie jest zbytnio popularna i zbytnio pożądana. Natomiast te same osoby, które będą 

krzyczeć o tym , że są podnoszone podatki , te same osoby przyjdą krzyczeć o to, że 

należałoby zrobić drogę, czy przeprowadzić jakąś inwestycję. Myśli, że są to rzeczy 

oczywiste, ale czasami warto je gdzieś wyodrębnić i może głośno zaakceptować. 

Nawiązując do budżetu Gminy, do poszczególnych stawek podatku w tym roku 

budżetowym, podwyżki miały miej sce i należy zaakcentować, że nie były to znaczące 

podwyżki, ale zrównoważone .. Należy też wspomnieć, że obowiązujące stawki po 

podwyżkach należą do grupy trochę poniżej średniej. Nie ma więc dużych podstaw, żeby 

twierdzić , że Rada mocno uderza w podatników w sposób dosyć agresywny chcąc pozyskać 

środki z tytułu podwyżek podatku. Podkreślił, że Gmina Gzy jest gminą wiejską i głównym 

źródłem dochodów jest podatek rolny, który jest źródłem składowym odnośnie liczenia 

nadwyżki bezpośredniej, dochodów bieżących. Ze ściągalnością podatku rolnego bywa 

różnie i jest to sprawa delikatna. W innych podatkach podwyżki nie są drastyczne. Ale 

należy myśleć o tym, żeby zmierzać chociaż do średniego pułapu. 
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Jego zdaniem, jest zauważalne, że tendencja centralnego oddłużania państwa odbija się na 

samorządzie terytorialnym. Jest postępująca, nie wnikając w to, że od pewnego czasu 

zmieniła się ekipa rządząca, gdzie wszystko spływa na najniższy szczebel. Problemy 

zaczynają się w momencie, kiedy najniższy szczebel wykazuje tendencje do zadłużania się, 

do powstawania deficytu i bezpośrednio do powstawania problemów. Uważał, że nadwyżka 

budżetowa, o której wspomniała Pani Skarbnik ma największe znaczenie w sytuacji 

bezpośredniego zarządzania budżetem, natomiast w naszym przypadku jest to tylko podatek 

rolny. Poza tym jest mało popularny podatek od nieruchomości i od budynków mieszkalnych. 

W przypadku budżetu Gminy być może byłyby to niewielkie dochody i może jest to zbyt 

duże obciążanie mieszkańców. Dlatego w tym budżecie Rada pozostawiła zwolnienie 

mieszkańców z podatku od budynków mieszkalnych, co będzie z korzyścią dla 

mieszkańców. Zaznaczył, że nie byłyby to na razie jakieś znaczące wpływy, ale obciążenia 

mieszkańców nie ma. W spomniał, że w gminach ościennych podatek od budynków 

mieszkalnych funkcjonuje od kilku lat. W związku z tym być może będzie to decyzja, którą 

Rada podejmie w nie dalekim czasie i być może będzie to decyzja, którą trzeba będzie 

konsultować, symulować, prognozować. Natomiast jest to jeden z podatków, który w 

większych gminach przynosi znaczący dochód. Nawiązując do ogólnego stanu budżetu 

powiedział, że ostatnio głośno mówi się o podatku od osób fizycznych. Nie wspomina się, że 

podatek ten prawdopodobnie uderzy najmocniej w samorządy. Jest to według szacunkowych 

prognoz ok. 20.000.000.000 zł w skali kraju. Około połowa z tej kwoty trafia do samorządów. 

Jednak przewiduje się, że samorządy stracą w granicach 9.000.000.000 zł. Wójt i radni na razie 

bezpośrednio, namacalnie lub matematycznie w budżecie nie odczuwają. Ale myśli, że należy to 

zaakceptować. 

Dodał, że bardzo dobrze, że kwota wolna od podatku wzrasta z 3.000 zł do 8.000 zł, że 

pieniądze wrócą w podatku od towarów i usług , w podatku VAT do budżetu państwa, ale 

nie wrócą do samorządów. Nie wie, czy będą jakieś inne koncepcje żeby zasilić samorząd. 

Ale jeśli chodzi o sam podatek od osób fizycznych i kwotę wolną od podatku wszystko 

wskazuje na to, że o 9.000.000.000 zł j.s.t. będą uboższe, a tendencja oddłużania państwa 

nadal następuje. 

Wracając do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2016 r. biorąc pod uwagę planowane 

inwestycje stwierdził, że budżet jest w miarę możliwości zrównoważony. 



- 16-

W jego ocenie blisko 11.000.000 zł budżet nie jest budżetem szaleńczo dużym, iż są gminy 

które posiadają budżet poniżej 10.000.000 zł i są gminy ościenne gdzie budżet gminy jest 

dwukrotnie wyższy np. Gmina Sońsk - w granicach 22.000.000 zł, 20.000.000 zł. 

Zaplanowane inwestycje obrazowo też będą pokazywały, że coś się dzieje ( przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, utwardzanie dróg, projekty drogi gminnej, remonty). Podkreślił, że 

nie chodzi o to, żeby powstawała tendencja, że Rada Gminy idzie w kierunku całkowitego 

cięcia w oświacie. Zdaniem jego, oświata to jeden z działów gdzie pieniądze nie dość, że są 

duże, ale muszą być. Kwota na oświatę to trochę ponad 5.000.000 zł, czyli ponad połowa 

budżetu. Ale wydaje mu się, że jest błędem, czy daleko idącym wnioskiem, że Rada Gminy 

idzie w kierunku absolutnego cięcia kosztów w oświacie. Uznał, że oświata to dziedzina 

gdzie kosztów trzeba szukać, bo pochłania najwięcej wydatków. Natomiast tam gdzie można 

te koszty trzeba ciąć, ponieważ pieniądze na oświatę są duże, a pieniędzy brakuje. Dlatego 

wszyscy są tu po to, żeby w miarę możliwości budżet generował pewne korzyści dla 

wszystkich. Myśli, że jeśli chodzi o oświatę, czy inne inwestycje są stosunkowo gruntownie 

przemyślane. 

W autopoprawkach zostały poczynione pewne kroki odnośnie remontów szkól. W związku 

z tym chciałby zasygnalizować i przestrzegać, żeby nie odbierać to jako tendencję do nacisku 

całkowitego, żeby szkoły maksymalnie zubażać i ciąć koszty tylko na tym, ponieważ to nie 

o to chodzi, iż nie wiadomo jakie są plany do końca ze szkołami. Dlatego jakie decyzje 

przyjdą z góry trzeba będzie generować i częściowo wykonywać. Jeśli chodzi o wskaźniki 

zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydaje mu się, że sytuacja finansowa Gminy 

jest umiarkowanie optymalna. Jak nadmienił wcześniej kluczowym zagadnieniem jest 

nadwyżka bezpośrednia, gdzie istotne są dochody bieżące. Natomiast nie wydaje mu się, żeby 

mieć powody do czarnego widzenia najbliższego okresu, najbliższych lat. 

Uważał, że przy dobrej woli radnych, Pani Wójt, Państwa sohysów będzie realne dalsze 

realizowanie planów, przedsięwzięć. Wspomniał, że w perspektywie 2014-2020 jest to jeden 

z ostatnich momentów, jeśli nie ostatnich, gdzie będzie można coś zyskać, że trzeba będzie 

coś robić. Wydaje mu się, że wszelkie cięcia i szukanie oszczędności nie na siłę, na złość 

postrzegane przez niektórych, powinny iść w tym kierunku, żeby wszystko skupiało się na 

tym, że żeby coś wziąć trzeba od siebie coś dać. 

Przewodniczący L. Pytel podziękował Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Budżetu -

T. Sobierajowi za wyważone słowa dotyczące budżetu. 
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Radny Jacek Barkała uznał, że w jego ocenie jest to budżet umiarkowany, realny-

w dziewięćdziesięciu kilku procentach do wykonania. Zaskakujące dla Rady i dla budżetu 

może być to, że na przełomie luty, marzec 2016 r. nowa ekipa rządząca uchwali budżet 

państwa w tym czynniki dotyczące naliczania subwencji. Przy redukcji wskaźników 

subwencji oświatowej i części wyrównawczej subwencji dla gmin, gdzie jest prawie 

2.200.000.00 zł , może być mniej o 200.000 zł, 300.000 zł lub 500.000 zł. Według niego jest 

to jedyny punkt gdzie może być zagrożenie dla budżetu. 

Jeśli chodzi o wydatki już od 2016 r. wydatki gminy będą widzieli mieszkańcy. Już jest 

przeznaczona kwota w wysokości około 200.000 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków 

oraz zwiększona została modernizacja dróg. W roku 2015 przebudowano 250 mb drogi, a na 

rok 2016 zaplanowano już 500 mb. Jego zdaniem, na przyszłość, na 2017 r. należy kłaść 

nacisk na inwestycje, które bezpośrednio będą odczuwali mieszkańcy gminy tj. przeznaczać 

środki na remonty i przebudowy dróg gminnych , a ograniczać remonty budynków. 

Sołtys wsi Stare Grochy Tomasz Długołęcki po wysłuchaniu wypowiedzi obydwóch -

jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

i Budżetu Pana T. Sobieraja, czy zmiana ekipy rządzącej już odbiła się na budżecie Gminy, jeżeli tak 

to w jakiej wysokości? 

przedmówców, zapytał radnego 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj wyjaśnił, że bezpośrednio nie -

powiedział, że odbiło się to na budżecie .. Powiedział, że sytuacja finansowa gminy jest ściśle 

związana z sytuacją gospodarczą kraju. Podkreślił, że zaznaczył, że abstrahując od tego, czy wybór 

był słuszny, to był wybór narodu i trzeba się tego trzymać. Ale zapowiedzi takie, które są 

i abstrahując od tego, czy są właściwe dla j.s.t. na razie nie wróżą pieniędzy więcej, a na pewno mniej. 

Radna Jadwiga Koc zabierając głos powiedziała, aby nie bawić się w politykę.-

Przypomniała, że radnych wybrało społeczeństwo i są ludźmi tej gminy. 

Radni nigdy nie robią tego, żeby w ich gminie było źle, ale tak jak jest powiedzenie "tak 

krawiec kraje jak mu materiału staje ". Każda decyzja, którą podejmuje Rada wertowana jest 

po dziesięć razy. Na posiedzeniach sesji mówione jest jakie są wydatki i jakie są dochody, 

które głównie pochodzą z podatku płaconego przez rolników. Uznała, że jeśli subwencje będą 

większe dla Gminy będzie wspaniale, ale jeśli będą mniejsze, tym bardziej będzie jeszcze 

gorzej. Jej zdaniem, radni nie są po to, żeby podejmować złe decyzje, ale postępować 

przyzwoicie, żeby społeczeństwo było zadowolone. 

http:2.200.000.00
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Przedstawiciel Izb Rolniczych Cezary Wojciechowski - słuchając opinii o budżecie 

powiedział, że nie ma co tak wpadać w zachwyt nad budżetem, ponieważ jest dosyć 

konsumpcyjny. Jeżeli, mówi się, że zostanie zbudowane 500 mb drogi w skali gminy, 

a 5.000.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia i 2.700.000 zł przeznacza się na wydatki 

związane z utrzymaniem obiektów to myśli, że jest to bardzo duży udział środków 

finansowych w tym budżecie. Nadmienił, że wiadomym jest, że oświata to inwestycja 

w młodego człowieka i powinna być dofinansowana. Jednak można się przyjrzeć Społecznej 

Szkole Podstawowej w Gzach gdzie ucznia utrzymuje się za subwencję, a w pozostałych 

szkołach utrzymanie ucznia kosztuje dwa razy więcej. Myśli, że budżet nie jest aż taką dumą 

dla Gminy i tej Rady. 

Przewodniczący L. Pytel- wyjaśnił, że radni i Wójt nie są gloryfikatorami, żeby mówić, że 

wszystko jest ok. Ale ponad 50% całego budżetu gminy kosztuje utrzymanie oświaty. Wie, 

że na oświatę trzeba kłaść pieniądze, iż jest to dziedzina, o którą trzeba dbać, żeby pracowali 

w niej dobrzy nauczyciele, dobrze zarządzający. Ale nauczyciele i zarządzający też muszą 

myśleć o oszczędnościach. Zgodził się z kosztami ucznia w SPP i podkreślił, że w szkole tej 

nie obowiązuje Karta Nauczyciela, która zobowiązuje Wójta do corocznego wypłacania 

jednorazowych dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. Poza tym SSP zostały użyczone 

pomieszczenia i z tego tytułu utrzymanie ucznia też jest niższe. 

Patrząc na inwestycje należy trochę zaoszczędzić i śledzić jakie programy zostaną 

uruchomione. Aby małe środki, które są do dyspozycji budżetu można było włączyć 

w pozyskanie środków unijnych. Ma nadzieję, że w 2016 r. gmina skorzysta z takich 

środków, ponieważ w tym roku czeka Gminę opracowanie Strategii Rozwoju Gminy gdzie 

przy dobrze opracowanej Strategii wnioski o środki unijne będą punktowane wyżej. 

Wójt B. Polańska - dopowiedziała, że 5.000.000 zł to nie tylko kwota na wynagrodzenia, ale 

remonty, które planowane są w szkołach i dotacja dla SSP. Jest to kwota ogólna. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak w kwestii oświaty powiedział, że kwota-

5.000.000 zł to kwota za duża, ponieważ do subwencji Gmina dokłada jeszcze 60-70%. 

Wyjaśnił, że pieniądze zabiera Karta Nauczyciela. Dla przykładu podał, że w tym roku troje 

nauczycieli poszło na roczny urlop zdrowotny, który należy się każdemu nauczycielowi. 

W miejsce te trzeba zapłacić innym nauczycielom, ile nie wie. Nie wie też ilu nauczycieli 

będzie chciało iść na urlop zdrowotny w 2016 r. Dodał, że są to grube pieniądze, iż są to 

nauczyciele, którzy nie zarabiają po 1.200 zł. 
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Podkreślił, że to co na temat oświaty powiedział Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Budżetu T,. Sobieraj jest prawdą. Oświata zjada Gminę. W związku z tym dopóki z oświatą 

na terenie gminy nie zrobi się tak jak jest w innych gminach, a musi być to wola i Rady i 

Wójta to za dwa, czy trzy lata nie będzie nawet 100 mb drogi. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - wracając do wypowiedzi Pana 

C. Wojciechowskiego "wpadania w zachwyt" nad budżetem powiedział, że tak on jak 

i radny Pan J. Barkała nie użyli w swoich wypowiedziach stwierdzenia o jakimś samo 

zachwycie, samo wychwalaniu. Był zdania, że budżet jest zrównoważony i w jego 

przekonaniu umiarkowanie optymalny. Według wskaźników WPF dopuszczalny wskaźnik 

jest dwa razy wyższy od posiadanego przez naszą Gminę. W związku z tym nie sądzi, aby 

miały miejsce jakiekolwiek wygórowania, jakiekolwiek oceny, które miałyby na celu 

ubarwianie, weryfikowanie zasług radnych, którzy być może znajdują się w Radzie od roku. 

fI 

Przewodniczący L. Pytel - poddał pod głosowanie autopoprawki Wójta Gminy: 

1. Zmniejszyć plan dochodów w 700-70005-0770 o kwotę 50.000,00 zł dotyczące sprzedaży 

działki zabudowanej w Szyszkach.( załącznik nr 1 do projektu uchwały) 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu 15 głosami "za , przy -

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

2. Zwiększyć plan dochodów w 756-75616-0320 o kwotę 20.000,00 zł wpływy z podatku 

rolnego. ( załącznik nr l) 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu 15 głosami "za , przy -

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

3. Zwiększyć plan dochodów w 75615-0310 o kwotę 10.000,00 zł. Wpływy z podatku od 

nieruchomości od osób prawnych. (załącznik nr 1) 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu 15 głosami "za , przy -

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

4. Zwiększyć plan dochodów w 756-75618-0410 o kwotę 5.000,00 zł wpływy z opłaty 

skarbowej. ( załącznik nr l) 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu 15 głosami "za , przy -

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła w/w autopoprawkę· 
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5. Zmniejszyć plan wydatków w 750-75023-6050 o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn." 

Remont budynku urzędu gminy". Po zmianach plan wynosi 30.000,00 zł. ( załącznik nr 2 

i nr 9 poz. 13 do proj ektu uchwały) 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami za", przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 
" "

6. Zmniejszyć plan wydatków w 801-80101-6050 o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. 

Remont kotłowni i budynku gospodarczego w PSP Skaszewo" . Po zmianach plan wynosi 
"


1 0.000,00 zł ( załącznik nr 2 i nr 9 poz. 16). 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami za", przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz 1 głosie wstrzymującym" przyjęła autopoprawkę. 
" "

7. Zmniejszyć plan wydatków w 801-80101-6050 o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. 

Utwardzenie placu kostką przy PSP Przewodowo". Plan po zmianach wynosi 30.000,00 zł 
"


w tym z funduszu sołeckiego 10.201,00 zł ( załącznik nr 2 i nr 9 poz. 17) 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami za", przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz O głosów wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 
" "

8. Zmniejszyć plan wydatków w 801-80110-6050 o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. 

Położenie gresu na korytarzu (parter) w PG Gzy". Plan po zmianach wynosi 10.000,00 zł 
"


(załącznik nr 2 i nr 9 poz. 19) 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami za", przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz 1 głosie wstrzymującym" przyjęła autopoprawkę. 
" "

9. Zmniejszyć plan wydatków w 801-80110-6050 o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. 

Utwardzenie placu kostką przy PG w Gzach". Plan po zmianach wynosi 15.000,00 zł 
"


(załącznik nr 2 i nr 9 poz. 20) 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami za", przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz 1 głosie wstrzymującym" przyjęła autopoprawkę. 
" "

10. Zwiększyć plan wydatków w 750-75022-3030 o kwotę 12.900,00 zł i 750-75095-3030-

3000,00 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżki diet dla radnych i sołtysów za udział 

w pracy organów gminy. (załącznik nr 2 do projektu uchwały) 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami za", przy 
"

O głosów przeciwnych" oraz 1 głosie wstrzymującym" przyjęła wf w autopoprawkę. 
" "

11. Zwiększyć plan wydatków w 600-60016-4270 o kwotę 49.100,00 zł na remonty dróg 

gminnych. 
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" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za , przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" przyjęła autopoprawkę. 

Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 

z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek i poddał pod głosowanie. 

" Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 glosami "za , przy 

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

Gminy Gzy na rok 2016 Nr XIII/60/2015 - która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 

W tym momencie salę obrad opuściła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego B. Kwiatkowska. Aktualna liczba radnych uczestniczących 

w posiedzeniu -14. 

Ad. pkt 9. 

Wójt B. Polańska - wyjaśniła, że do 30 listopada każdego roku podejmuje się uchwałę 

o współpracy z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym, że Gmina sama realizuje 

wszystkie zadania, iż na terenie gminy nie ma organizacji pozarządowych podjęta została 

uchwała, że gmina nie opracowywuje programu współpracy. Po przesłaniu uchwały do 

Oddziału Prawnego Wojewody Mazowieckiego stwierdzono, że pomimo, że na terenie gminy 

nie ma organizacji pozarządowych to do 30 listopada należy przeprowadzić konsultacje 

z mieszkańcami i opracować program współpracy. W związku z tym należy uchylić uchwałę 

podjętą w dniu 30 listopada 2015 r., a do 30 listopada 2016 r. podjąć uchwałę w sprawie 

programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ponieważ musi być opracowany 

i uchwalony, ale nie będzie realizowany. 

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

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przedstawił pozytywną opinię -

do projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

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

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 

programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego i poddał pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XIII/6112015 


uchylającą uchwałę w sprawie programu współpracy na 2016 rok z organizacjami 


pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - która 


stanowi załącznik nr 14 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 10. 


Przewodniczący L. Pytel- przypomniał, że w Radzie Gminy działają trzy Komisje stałe tj. 


Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa i Budżetu i Komisja Oświaty, Zdrowia 


i Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie przedstawił plany pracy poszczególnych Komisji na 


2016 r., a Przewodniczących Komisji poprosił o przedstawienie opinii do projektu uchwały. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj- .przedstawił pozytywną opinię 


do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy. 


Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 


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


Przewodniczący L. Pytel- odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 


Komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 


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


O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XIII/62/2015 


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gzy - która stanowi 


załącznik nr 15 do niniej szego protokołu. 


Ad. pkt 11. 

Przewodniczący L. Pytel- przedstawił plan pracy Rady Gminy Gzy na 2016 r. Stwierdził, że 

tematy powtarzają się, ponieważ muszą być spójne z planami pracy Komisji stałych Rady 

Gminy. Dalej poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj - poinformował o pozytywnej 

opinii do projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

E. Oleksa - przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. 
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Przewodniczący L. Pytel odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy -

Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

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

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XIII/63/2015 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy - która stanowi załącznik nr 16 do 

niniej szego protokołu. 

Ad. pkt 12. 

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

Ad. pkt 13. 


Wójt B. Polańska - w sprawach bieżących poinformowała: 


- Realizacja budżetu Gminy na rok 2015 została zakończona, co było możliwe do realizacji 


zostało wykonane. 


- Oprócz prac na drogach gminnych wykonano wiele prac na drogach powiatowych i na 


drodze wojewódzkiej nr 618. Wykonanie prac na drodze wojewódzkiej to wspólny wynik 


współpracy i spotkań trzech gmin z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Droga 


została wykonana przez większą część Gminy Gzy, a w ciągu trzech lat ma być wykonana 


całość od Pułtuska do Gołymina. 


Pewne zadania zostały wykonane na drodze powiatowej Kozłówka - Krzemień, gdzie 


częściowo została poprawiona nawierzchnia na odcinku Grochy Stare - Grochy Imbrzyki. 


Natomiast we wsi Zalesie został pokryty asfaltem odcinek drogi żwirowej. 


W rozmowie z Panem Starostą w 2016 r. również będzie remontowana część dróg 


powiatowych lecz trudno jest powiedzieć w jakim zakresie. 


- W kwestii budżetu Gminy na 2016 r. myśli, że jest lepszy niż budżet roku 2015, że uda się 


wykonać więcej . 


Ad. pkt 14. 


Radny Piotr Kownacki - zwrócił się z prośbą do Pani Wójt, żeby Zarząd Dróg 


Powiatowych w Pułtusku oznakował drogę powiatową od wsi Szyszki w kierunku wsi 


Ostaszewo, ponieważ są tam okropne doły i grozi to niebezpieczeństwem. 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu T. Sobieraj przypomniał, że do końca 
-

grudnia 2015 r. miała być decyzja odnośnie programu Regionalnych Instrumentów 

Terytorialnych dotycząca dalszej realizacji drogi powiatowej na odcinku Żebry- Słończewo 

i zapytał, czy zapadła już jakaś decyzja wiążąca, czy na razie nic nie wiadomo na ten temat? 
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Wójt B. Polańska - odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo. 


Ustosunkowując się do prośby radnego Pana P. Kownackiego powiedziała, że przekaże 


prośbę o oznakowanie w/w odcinka do Zarządu Dróg Powiatowych, iż droga jest faktycznie 


w fatalnym stanie. 


Jednocześnie dodała, że w listopadzie 2015 r. Zarząd Powiatu poszerzony o radnych 

powiatowych odbył spotkanie na najgorszych drogach powiatowych położonych na terenie 

gminy Gzy, między innymi na drodze Żebry - Słończewo, Szyszki - Ostaszewo, Kozłówka 

- Gzy (szkoła) oraz na remontowanym odcinku Kozłówka - Krzemień, co wspólnie 

z Panem Przewodniczącym Rady i Wiceprzewodniczącym Rady będą wykorzystywać w 

2016 r., aby poprawić stan dróg powiatowych. 

Przewodniczący L. Pytel- zapytał radnego Pana P. Kownackiego, czy na drodze Szyszki

Ostaszewo było wykonywane odkrzaczanie? 

Radny P. Kownacki - odpowiedział, że odkrzaczanie było zrobione na w/w drodze. 

Ad. pkt 14. 

Przedstawiciel Izb Rolniczych i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski 

poinformował, że w szkole w Gzach ukazało się zarządzenie, które zabrania rodzicom 

wjeżdżania na parking przed szkołą. Natomiast miejsca parkingowe są przydzielone 

konkretnym osobom. Myśli, że szkoła jest dla dzieci szczególnie naj młodszych, których 

rodzice powinni mieć możliwość wjazdu, żeby mogli pomóc dzieciom np. w szatni itp. 

Natomiast dyrektorzy i nauczyciele mogliby parkować za szkołą. Zaznaczył, że rodzice 

parkują na krótko i zaraz odjeżdżają, a miejsca są zajęte cały czas. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak - przyznał, że faktycznie jest tak jak mówi 

Pan C. Wojciechowski. Oznajmił, że jest to na jego prośbę, iż dopingował Panią Wójt , żeby 

coś z tym zrobić. Przypomniał, że przy omawianiu budżetu gminy na rok 2015 mówił, że 

autokary wjeżdżają na tył szkoły i jeżdżą dlatego, iż samochody prywatne stoją na drodze 

przeciwpożarowej. Natomiast, co stało się z ogrodzeniem od strony Pana Gerwatowskiego, 

każdy wie. Kolejna sprawa to przód szkoły gdzie jest 6 miejsc parkingowych, 

a przyjeżdżające autokary jeżdżą po krawężnikach i zasadzonych sadzonkach, ponieważ 

parkują samochody. Przyznał, że temat ten będzie drążył cały czas, bo dwie bramy to 

zajezdnia dla autobusów, gdzie chodzi o bezpieczeństwo dzieci, bo jest tam szatnia i tam 

mają wysiadać dzieci. Uznał, że skoro jest parking, rodzic bierze dziecko za rękę, prowadzi 

do szatni i rozbiera. 
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Podkreślił, że nie chce zrobić niczego złego, a tego musi dopilnować Pani dyrektor szkoły. 

Natomiast drogę do tyłu , która jest wykładana kostką trzeba skończyć i tam można będzie 

zrobić parking, a nie na drodze wjazdowej. W związku z tym, że jest to droga dojazdowa 

Pani dyrektor powinna już dawno ustawić znaki - zakaz zatrzymywania i postoju. 

Natomiast we wjazdach w bramach ustawić 2-3 słupki, żeby nikt nie jechał po 

krawężnikach. Dodał, że autobus będzie stał, aż zostaną zabrane samochody, które stoją 

z prawej strony, a ponieważ zachodzi tył autokaru jeździ się po pobrzeżach. 

Przedstawiciel Izb Rolniczych i jednocześnie mieszkaniec wsi Gzy C. Wojciechowski -

powiedział, że trudno się z tym zgodzić, bo jednak jest 6 miejsc parkingowych. Jego zdaniem, 

miejsca te powinny być dla rodziców przywożących najmniejsze dzieci do szkoły. Podkreślił, 

że jest to odczucie nie tylko jego, ale większości rodziców. 

Wiceprzewodniczący Rady S. Franczak wyjaśnił, że jest to sprawa wewnętrzna Pani -

dyrektor szkoły. 

Radna J. Koc - nadmieniła, że na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy w dniu 

16 i 21.2015 r. były omawiane i rozpatrywane wnioski mieszkańców gminy dotyczące 

budżetu w tym wniosek Pani J. Sierewicz, która mieszka z chorym dzieckiem i nie ma wody 

w studni. Nadmieniła, że do posesji nie ma doprowadzonego wodociągu i nie będzie z uwagi 

na duży koszt. Wodę w beczkach dowozi jej brat. W związku z tym zwróciła się z osobistą 

prośbą, żeby znaleźć osobę, któryby dokonała odwiertu wody w studni na koszt gminy, 

ponieważ idą mrozy i dowożona woda w beczkach zamarznie. W jej ocenie , że sprawę tę 

należy załatwić tak, żeby zainteresowana miała wodę jeszcze w tym roku. Podkreśliła, że 

woda w studni wcześniej była, ale znikła. 

Przewodniczący L. Pytel - potwierdził, że wniosek Pani J. Sierewicz był omawiany na 

posiedzeniach stałych Komisji Rady. Faktyczna odległość posesji od biegnącego wodociągu 

wynosi około 700 mb. Wiąże się to z dużym kosztem i brakiem możliwości sfinansowania 

przez gminę doprowadzenia sieci wodociągowej do posesji zainteresowanej. Według niego 

na pewno dużo taniej kosztowałoby dokonanie odwiertu w istniejącej studni. Dodał, że 

z uwagi na to, że nie bardzo mokry był rok 2014 i suchy 2015 r. poziom wód gruntowych 

bardzo się obniżył. Mając na uwadze ważność sprawy uważał , żeby jak najszybciej 

tematowi nadać bieg. 

Radny P. Kownacki uznał, że skoro wcześniej woda w studni była to być może wystarczy -

odmulić studnię i zrobić mały odwiert. 
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Przewodniczący L. Pytel z uwagi na kończące się godziny roku 2015, a zbliżający się -

rok 2016 złożył wszystkim obecnym na sesji , a za ich pośrednictwem członkom ich rodzin 

i mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia życząc dużo zdrowia, dobrych decyzji, 

pomysłów i dobrej współpracy. Oby nadchodzący rok był bogatszy, lepszy i spokojny. 

Wójt B. Polańska dołączając się do życzeń Pana Przewodniczącego życzyła wszystkim-

w 2016 r. dużo zdrowia, siły, wytrwałości. Oby podwoił się uchwalony budżet tak, żeby 

można było zrealizować więcej zadań i więcej skorzystać ze środków unijnych. 

Ad. pkt 15. 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 16.20 

zamknął XIII Sesję Rady Gminy Gzy. 
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